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   אזור יהודה והשומרו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדק התיאו  שבי  הגופי  המופקדי  על אכיפת החוק באזור יהודה והשומרו  

: נבדקו הנושאי  הבאי . משטרת ישראל והמינהל האזרחי, ל"צה): ש"איו(
ש "ווקת בתחומי איוש והמש"הפיקוח על תוצרת חקלאית המיוצרת באיו

שהיית פלסטיני  שלא , הטיפול בגנבות מי  ובקידוחי  בלתי חוקיי , וישראל
אכיפת חוקי התעבורה ואכיפת דיני , ש"כדי  בתחו  היישובי  הישראליי  באיו

. במשטרת ישראל ובמינהל האזרחי, ל"הביקורת נערכה בצה. הגנת הסביבה
, ד החקלאות ופיתוח הכפרבמשר, בדיקות השלמה נערכו במשרד המשפטי 

 . וברשות המי " מ"מקורות חברת המי  בע"בחברת , במשרד הבריאות
נבדקו היבטי  בפעילות יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור 

ונבדקו בה , הביקורת נערכה בעיקר במינהל האזרחי). ש"איו(יהודה והשומרו  
בדיקות . ש"ל אדמות נפקדי  באיוענייני  הנוגעי  לניהול אדמות מדינה ולניהו

החטיבה (השלמה נערכו בחטיבה להתיישבות שבהסתדרות הציונית 
 .במשרד הביטחו  ובמשרד האוצר, במינהל מקרקעי ישראל, )להתיישבות
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 סוגיות בתיאו  בי  גופי אכיפת החוק 

 באזור יהודה והשומרו 
 תקציר

משתרעת על פני ) ש או האזור"איו  להל  (אכיפת החוק באזור יהודה והשומרו  
כלכליות וחברתיות , מדיניות, והיא בעלת השפעות ביטחוניות, תחומי  רבי 
ובכלל זה על מרק  החיי  של האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית , משמעותיות

ינהל המ, ל"צה: ש ה "גורמי אכיפת החוק העיקריי  באיו. המתגוררת באזור
  .ומשטרת ישראל) ז" המנהא להל  (ש "האזרחי באיו

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות בתיאו  שבי  2012 עד יולי 2011בתקופה נובמבר 

ההיערכות לשיתו$ : ש בנושאי  שלהל "הגופי  המופקדי  על אכיפת החוק באיו
הפיקוח על תוצרת חקלאית המשווקת בתחומי , פעולה של גורמי אכיפת החוק

ש ועל תוצרת חקלאית המיוצרת על ידי חקלאי  "באיוהיישובי  הישראליי  
הטיפול בגנבות מי  ובקידוחי מי  בלתי , ש והמשווקת בישראל"פלסטיני  באיו

אכיפת , ש"שהיית פלסטיני  שלא כדי  בתחו  היישובי  הישראליי  באיו, חוקיי 
ז"הביקורת נערכה במנהא. חוקי התעבורה ואכיפת דיני הגנת הסביבה

1
במשטרת , 

במשרד החקלאות ופיתוח , בדיקות השלמה נערכו במשרד המשפטי . ל"שראל ובצהי
ברשות הממשלתית , "מ"מקורות חברת המי  בע"בחברת , במשרד הבריאות, הכפר

  להל  (ט "וברשות המעברי  היבשתיי  שבמשהב)  רשות המי  להל  (למי  ולביוב 
  :להל  עיקרי הממצאי ).  "רמי

 עיקרי הממצאי 
 ש"ל לנושא אכיפת החוק באיו"ות צההתייחס

המינוי והמינהל , החקיקה, השלטו  כל סמכויותש הוקנו "באיול "וחות צהכמפקד ל
ש"ש היא הכוח הצבאי המרכזי הפועל באיו"אוגדת איו. ש ולתושביו" לאיוותהנוגע

2
 .

, בי  היתר, ש כוללת"של אוגדת איו)  "תע  להל  (הפקודה לביצוע תעסוקה מבצעית 
הפעולות האמורות ;   בגזרתו"פעולות שנדרש לבצע הכוח הצבאי במסגרת התעאת ה

אימו  , יתר על כ . אינ  כוללות התייחסות למשימה של שמירת החוק והסדר באזור
  א$ אינו כולל תכנית הכשרה סדורה ומלאה המתייחסת לתחומי  "הכוחות לתע

 . ש"השוני  של אכיפת החוק באיו
__________________ 

מתא   עומדה בראשש, )ש" המתפ להל  (ז כפו  למפקדת תיאו  פעולות הממשלה בשטחי  "המנהא 1
 .הכפו  לשר הביטחו , ל בדרגת אלו "שהוא קצי  צה ,פעולות הממשלה בשטחי 

גדה המרחבית האחראית ש חטיבה מרחבית נוספת המשתייכת לאו"ש פועלת באיו"בנוס  לאוגדת איו  2
 .ל"הפועלי  תחת פיקוד צה) ב"מג(לגזרת בקעת הירד  וכוחות משמר הגבול 



 ב63דוח שנתי  132
 שמירה על זירת אירוע

ל לזירת "מגיעי  חיילי צה, על פי רוב, ולכ , ש"ל פריסת כוחות רחבה באיו"צהל
כי לעתי  , נמצא. אירוע של פעילות חבלנית עוינת או של אירוע פלילי לפני המשטרה

ש העוסק "ל לא קיימו את ההוראות שנקבעו בנוהל של אוגדת איו"כוחות צה
דבר זה בא לידי ביטוי . ועל המגיעי  לזירת איר"בהתנהגות הנדרשת מכוחות צה

 ל לפני הגעת המשטרה לשטח "בנטילת פריטי  מזירת האירוע על ידי חיילי צה
ל בזירות אירוע למשטרה או בהעברת  "העברת פריטי  שנתפסו על ידי צה ובאי

התנהלות זו פוגעת בחקירת האירועי  ובהלי  הפלילי שיש לנהל נגד . באיחור
  . עברייני 

 ש" המשטרה באיוהגדרה של תפקידי
בהמלצות ועדת שמגר
3

כי מתחייבת הגדרה , ש נקבע" בנוגע לאכיפת החוק באיו
 שנה מפרסו  18 למרות שחלפו יותר מ. ש"מדויקת של תפקידי המשטרה באיו

עדיי  קיימי  חילוקי דעות בי  , 2012יולי , במועד סיו  הביקורת, המלצות אלה
נוגע לאחריותה של המשטרה לטפל המשטרה לבי  גורמי אכיפת החוק האחרי  ב

  . ש"בסוגיית האכיפה בתחו  התכנו  והבנייה ובתחו  הגנת הסביבה באיו
 אכיפה פלילית של עברות תכנו  ובנייה
מסרבות לטפל )  יחידת הפיקוח להל  (ז "המשטרה ויחידת הפיקוח של המנהא

י  ישראלי  ש ולפעול נגד עבריינ"במישור הפלילי בעברות של תכנו  ובנייה באיו
כי אי  , משמעות הדברי  היא. ופלסטיני  בתחו  זה בטענה שהנושא אינו באחריות 

הדבר תור  . ש גו% המופקד על חקירת עברות של תכנו  ובנייה במישור הפלילי"באיו
  . ש"בתחו  זה באיו" איש הישר בעיניו יעשה"להנצחת המצב הקיי  של 

 אכיפה בתחו  הגנת הסביבה
ז בנוגע לאחריות הטיפול בעברות פליליות "בי  משטרת ישראל למנהאעקב מחלוקת 

משטרת ישראל . נותר נושא זה ללא טיפול במישור הפלילי, בתחו  הגנת הסביבה
ועל כ  היא , ש"אחראית לטיפול בעברות אלה באיו, בדר  כלל, אינה רואה עצמה

  .סירבה לטפל בחלק מתלונות שהוגשו לה בנושא זה
__________________ 

3
בראשות נשיא בית המשפט העליו  , ד"ועדת החקירה לעניי  הטבח במערת המכפלה בחברו  התשנ  

את ועדת , ל"מר יצחק רבי  ז, הממשלה דאז  מינה ראש 1994בפברואר . מר מאיר שמגר, דאז
 החליטה 26.6.94 ב.  פרסמה הוועדה די  וחשבו  ובו מסקנותיה והמלצותיה1994וביוני , החקירה

 . לקבל את המלצות הוועדה) 3445' החלטה מס(הממשלה 
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 צרת חקלאיתהפיקוח על תו
משרד הבריאות אינו בודק הימצאות של שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית ) א

כמתחייב, ש"בנקודות השיווק הנמצאות בתחו  היישובי  הישראליי  באיו
.

 מסיכו  
 . בי  משרד הבריאות ובי  משרד החקלאות2000שנקבע בשנת 

 העברת תוצרת כי הולכת ומחמירה התופעה של, ז עולה"ממסמכי המנהא ) ב
תו  הימנעות , ש"ש לבתי אריזה ישראליי  באיו"חקלאית ממקורות פלסטיניי  באיו

תופעה זו מכונה . מעמידה בכללי  הנוגעי  לטיפול בתוצרת שאינה ישראלית
ז בנוגע להיק% התוצרת החקלאית "בהסתמ  על הערכת המנהא. סחורות" הלבנת"
התוצרת החקלאית שנתפסה , 2011ש לישראל בשנת "והוברחה מאיו" הולבנה"ש

 בלבד 4% עד 3%  כאסורה במעבר לישראל והושמדה מהווה כ2011במעברי  בשנת 
  . ממנה

 אכיפת דיני המי 
ש משתתפי  מספר רב של גופי  "באכיפת החוק בנוגע לדיני המי  באיו ) א

יתא  , במועד סיו  הביקורת אי  גור  אחד שירכז. צבאיי  ומשטרתיי , אזרחיי 
ינחה את הפעילות של כל הגופי  העוסקי  בנושא אכיפת דיני המי  בתחומי ו

זאת חר% התופעה הנמשכת של גנבות מי  וקידוחי מי  בלתי חוקיי  , ש"איו
 .בממדי  גדולי 

רשות המי  קבעה כללי  מקצועיי  לדר  שבה יש להרוס ולאטו  קידוחי מי   ) ב
בלתי חוקיי 
4

יחידת הפיקוח לא הייתה מודעת .  כדי להימנע מזיהו  מי התהו, 
  .ש"לכללי  אלה בעת שפעלה נגד קידוחי מי  בלתי חוקיי  באיו

 אכיפת החוק בנושא העסקת עובדי  פלסטיני 
ש נדרשי  לעתי  להשתת% במבצעי  לאיתור עובדי  "ל הפועלי  באיו"כוחות צה

  להל   (ש"פלסטיני  המועסקי  בניגוד לחוק בתחו  היישובי  הישראליי  באיו
 2011 2008ל בשני  "בחלק ממבצעי האכיפה שביצעו כוחות צה). מבצעי אכיפה

ש לא רשמו חיילי הכוחות את הפרטי  של הפועלי  הפלסטיני  שנתפסו "באיו
ואת פרטיה  , בחשד לעברה של שהייה בלתי חוקית בתחו  היישובי  הישראליי 

. נגד המעסיקי  הישראלי ולא הגישו תלונות במשטרה , של מעסיקיה  הישראלי 
אי  , למרות הסיכו  הביטחוני הנובע מהעסקת עובדי  פלסטיני  שלא כדי , עקב כ 

ז לפעול נגד אות  מעסיקי  "תעסוקה במנהא) ט" קמ להל  (ביכולתו של קצי  מטה 
  .ישראלי 

__________________ 
א( נית  לראות בה  הוראות , הכללי  של רשות המי  תקפי  אמנ  בשטחי מדינת ישראל בלבד  4

 .דוחי  בלתי חוקיי לדר( שבה יש לאטו  קי, ש"מקצועיות מנחות ג  באיו
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 ניהול הליכי תביעה בעברות תנועה של פלסטיני 

 ללא תיאו  ע  המשטרה  ש "אית באיו הפסיקה התביעה הצב2008החל משנת  ) א
למעט בתיקי  של תאונות ,  לנהל את התביעה בתיקי תעבורה של נהגי  פלסטיני  

מאז לא קבעו המשטרה ". פגע וברח"דרכי  קטלניות ותאונות דרכי  מסוג 
והפרקליטות הצבאית נהלי  המסדירי  את חלוקת העבודה ביניה  בתחומי הטיפול 

תיקי חקירות רבי  של תאונות , במצב הקיי . גי  פלסטיני בתיקי תעבורה של נה
דרכי  שבה  היו מעורבי  ישראלי  ופלסטיני  ושכללו המלצה של המשטרה 

להעמיד לדי  את הנהג הפלסטיני
5

והמשטרה סגרה אות  , לא טופלו במש  זמ  רב, 
 . מחמת התיישנות

מחוז (הודה של המשטרה הנתוני  שבידי מחוז שומרו  וי, במועד סיו  הביקורת ) ב
בדבר תוקפ  של מסמכי הרישוי של נהגי  פלסטיני ) י"ש

6
דבר ,  לא היו מעודכני 

זאת א% שבאותו מועד . נגד נהגי  עברייני " בזמ  אמת"המונע את יכולת האכיפה 
ז נתוני רישוי עדכניי  של נהגי  פלסטיני  וכלי "ט תחבורה במנהא"היו בידי קמ

מנגנו  עדכו  של הנתוני  הקיימי  במערכת המחשוב של א  בשל היעדר , רכב 
  .לא הועברו נתוני  אלה למשטרה, ז למערכת המחשוב של המשטרה"המנהא

 סיכו  והמלצות 
ש מקיפה נושאי  רבי  בעלי השפעה גדולה על כל תחומי החיי  "אכיפת החוק באיו

,  הביטחוניובכלל זה בתחומי , ש"של האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית באיו
ש "גורמי אכיפת החוק העיקריי  באיו. הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל, המדיני

בי  , ופעילות  בתחו  אכיפת החוק מחייבת, ז ומשטרת ישראל"המנהא, ל"צה: ה 
 . תיאו  מיטבי ושיתו% פעולה הדוק ביניה , היתר

ו% הפעולה בי  בתיאו  ובשית, חלק  חמורי , בביקורת נמצאו ליקויי  משמעותיי 
כגו  משרד החקלאות , ז ובי  גופי  אלה לגופי  אחרי "המשטרה והמנהא, ל"צה

גנבות , עברות של תכנו  ובנייה: בתחו  אכיפת החוק בנושאי  שנבדקו, ורשות המי 
שהיית פלסטיני  שלא כדי  , פגיעה באיכות הסביבה, מי  וקידוחי מי  בלתי חוקיי 
, הליקויי  נובעי . ש ובאכיפת דיני התעבורה" באיובתחומי היישובי  הישראליי 

מהיעדר הגדרה ברורה של תחומי האחריות שבתחו  סמכות  של הגורמי  , בי  היתר
, אשר יבטיחו שיתו% פעולה הדוק, ש ומהיעדר פקודות ונהלי "האחראי  באיו

ויתרמו למיצוי יעיל של הכוחות הפועלי  בתחו  אכיפת החוק באזור ולהסדרת 
 . כויות ביניה הסמ

ש בתחו  "משמעות הממצאי  שעלו בדוח זה היא מציאות קשה ומתמשכת באיו
המי  , בעיקר בתחומי התכנו  והבנייה, "איש הישר בעיניו יעשה"אכיפת החוק ושל 

שעל השרי  הנוגעי  בדבר לתת עליו את הדעת , מערכתי מדובר בכשל רב. והתעבורה
 .בהקד 

__________________ 
 .נהגי  ישראלי  אמורי  להישפט בבית משפט ישראלי  5

הועברו לרשות הפלסטינית הסמכויות להנפקת רישיו  רכב ורישיו  נהיגה , בהתא  להסכמי הביניי   6
 שבו הסמכויות הביטחוניות ומרבית הסמכויות Cלרבות תושבי אזור , ש"לפלסטיני  תושבי איו

 .נתונות בידי ישראלהאזרחיות בשטח זה 
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, קיימת חשיבות רבה שגור  אחד ירכז,  יעילה ומועילהכדי שאכיפת דיני המי  תהיה
ש "על המתפ. יתא  וינחה את פעולת  של הגורמי  העוסקי  באכיפת דיני  אלה

ט מי  יוכל לבצע משימה זו בהתא  לקביעת "לקבוע את הצעדי  הנדרשי  כדי שקמ
 . ש"היוע* המשפטי לאיו

יחידת הפיקוח בתחומי ז לבחו  דרכי  כיצד לשפר את פעילות "על ראש המנהא
ל "ולטפל במתוא  ובמשות% ע  צה, ש בנושאי  האמורי "אכיפת החוק באיו

כדי לגבש חזית פעולה משותפת , ומשטרת ישראל בכל הליקויי  שהועלו בדוח זה
על גופי  אלו לקבוע נהלי  . ומוסכמת על כל הנוגעי  בדבר בכל תחומי האכיפה באזור

עליה  לבחו  , כמו כ . ויפעלו לפיה , % פעולה הדוקמתואמי  ביניה  שיבטיחו שיתו
, ש"בהשתתפות כל גורמי האכיפה באיו, אפשרות למסד פורומי  משותפי  קבועי 

 . כדי לדו  בבעיות הקשורות בכ  וכדי להחליט על הדרכי  הנדרשות לפתרונ 
השר לביטחו  , ובראש  שר הביטחו , חשוב שהשרי  הנוגעי  בדבר, נוס% על כ 

ושר המשפטי  יחליטו על הצעדי  הנדרשי  כדי להבטיח שהגופי  , ני הפ
 יפיקו  ז והמשטרה "המנהא, ל" צה העיקריי  המופקדי  על אכיפת החוק באזור 

ויפעלו במתוא  ובמשות% כדי להבטיח שיפור הכרחי בתחו  , את הלקחי  הנדרשי 
  . באזורלרווחתה של כלל האוכלוסייה , ש"השמירה על החוק והסדר באיו

♦  
 מבוא

 יהמושתת על הדי  העותומאנ, 7.6.67 שהיה בתוק  ב, ש מתבסס על הדי  הירדני"המשפט שבאיו
 7ועל שינויי  שנערכו בו בתקופת המנדט הבריטי ובתקופת השלטו  הירדני וכ  על תחיקת ביטחו 

ש או "איו  להל  (אכיפת החוק באזור יהודה והשומרו  . ענפה שנוספה לאחר מלחמת ששת הימי 
כלכליות , מדיניות, פני תחומי  רבי  והיא בעלת השפעות ביטחוניות משתרעת על) האזור

ובכלל זה השפעה על מרק  החיי  של האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית , וחברתיות משמעותיות
 : ש ה "גורמי אכיפת החוק העיקריי  באיו. המתגוררות באזור

כל יש את , ש"באיול "וחות צה כמפקדשהוא  ,8)ז" פקמ להל  ( מפקד פיקוד המרכז ל ל "צה . א
הוא נושא באחריות . ש או לתושביו"המינוי והמינהל הנוגעי  לאיו, החקיקה, השלטו  סמכויות

ש ובאחריות למלא את צורכי האוכלוסייה האזרחית ולהשיב את "הביטחונית והצבאית הכוללת באיו
להל  (ש "אוגדת איו. ינטרסי  הביטחוניי  של מדינת ישראלהסדר הציבורי על כנו תו$ הגנה על הא

 . 9ש"היא הכוח הצבאי המרכזי הפועל באיו)  האוגדה 
__________________ 

ל מחזיק "ל שחלה על אזורי הממשל הצבאי שצה" חקיקה שחוקק מפקד כוחות צה תחיקת ביטחו    7
 .בה 

כל כי הועברו ,  קובע1967 ז"התשכ, )2' מס) (יהודה והשומרו (מנשר בדבר סדרי השלטו  והמשפט   8
 .למפקד האזור, ושביוש או לת"המינוי והמינהל הנוגעי  לאיו, החקיקה, סמכויות השלטו 

ש חטיבה מרחבית נוספת המשתייכת לאוגדה המרחבית האחראית "ש פועלת באיו"בנוס& לאוגדת איו  9
 .ל"הפועלי  תחת פיקודו של צה) ב"מג(לגזרת בקעת הירד  וכוחות משמר הגבול 
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 וכל 10כל חבר של חילות הממשלה, ש"הנהוגות באיו, 1945, )חירו  שעת(על פי תקנות ההגנה 

 כי עבר שוטר רשאי  לאסור ללא פקודה כל אד  שה  ימצאו עובר או שה  חושדי  בו חשד סביר
, )1651' מס) (יהודה והשומרו ] (נוסח משולב[צו בדבר הוראות ביטחו  לפי . עברה על תקנות אלה

ל להפעיל סמכויות שונות "מוסמ$ חייל צה, )בדבר הוראות ביטחו  צו  להל   (2009 ע"התש
ל "צהכי חיילי , ז עולה"מהמסמכי  במנהא. להתמודדות ע  חשד לביצוע עברה, בי  היתר, הנוגעות

ונוס  על כ$ ה  , ש"איו) ש" יועמ להל  (מחויבי  לפעול בהתא  לחוות הדעת של היוע. המשפטי 
אמורי  לקבל הדרכה מגורמי מקצוע ולהתייע. עימ  בתחומי  שבה  החיילי  מפעילי  את 

 . סמכויותיה 
  כפו  למפקדת תיאו  פעולות הממשלה  11)ז" המנהא להל  (ש "ינהל האזרחי באיוהמ . ב

לרווחתה ולטובתה , ש"ו לנהל את הענייני  האזרחיי  באיוייעודו, 12)ש" המתפ להל  (בשטחי  
שבה  מחזיקה ישראל ש "איובשטחי  ולש  הספקת השירותי  האזרחיי  השל האוכלוסיי

  להל  (ז קציני מטה "לצור$ כ$ פועלי  במנהא. 13)Cאזור (בסמכויות הביטחוניות והאזרחיות 
טי  אלה "קמ. ט בתחומו"כל קמ,  את הנציגות המקצועית של משרדי הממשלההמהווי , )טי "קמ

, נוס  על כ$. ש"מוסמכי  לבצע פעולות שונות לש  מילוי תפקיד  בהתא  לדברי החקיקה באיו
, בי  היתר, אשר אחראית, ) יחידת הפיקוח להל  (ז היחידה המרכזית לפיקוח "פועלת במנהא

לאכיפת דיני הגנת הסביבה , וקת צווי  למבני  בלתי חוקיי לחל, לאיתור בנייה בלתי חוקית
 .ולטיפול בקידוחי מי  בלתי חוקיי  של בארות מי  ומניעת 

ש מכוח הצו בדבר כוחות משטרה " שואבת את סמכותה לפעול באיו משטרת ישראל  . ג
טריה הצו מקנה לשו. 1967 ז"התשכ, )52' מס) (יהודה והשומרו (ל "הפועלי  בשיתו  ע  צה
וכאלו שהיו נתונות לכל שוטר באזור , כפי שנקבעו בתחיקת הביטחו , סמכויות הנתונות לכל חייל

ש יראו אות  כמי שהועמדו תחת פיקודו של "כי השוטרי  הפועלי  באיו, וקובע, 7.6.67לפני 
וז  מח ש " הקימה המשטרה מחוז ייעודי לאיו1994כי בספטמבר , יצוי . ש"ויל בא"מפקד כוחות צה
 ). י" מחוז ש להל  (שומרו  ויהודה 

תפקידי  (משרדי בראשות המשנה לפרקליט המדינה  פועל צוות בי , נוס  על גופי  אלה
ופרקליטות המדינה ) כ"השב (שירות הביטחו  הכללי, המשטרה, ל"המורכב מנציגי צה, )מיוחדי 

, רועות השלטו  השונותמטרת הצוות היא להבטיח תיאו  בי  ז). משרדי  הצוות הבי  להל  (
ולהגביר את שיתו  הפעולה ביניה  בכל הנוגע לטיפול בעבריינות אידיאולוגית של ישראלי  

 ).ראו בהמש$(במספר סוגיות הנדונות בדוח זה , בי  היתר, צוות זה עסק. ש"באיו
בשיתו  פעולה בי  גורמי אכיפת החוק ובריכוז , בי  היתר, אכיפת החוק ויעילותה תלויות

, 14ד"ועדת החקירה לעניי  הטבח במערת המכפלה בחברו  התשנ. עולותיה  במשולב ובמתוא פ

__________________ 
10

לרבות , ביבשה או באויר, כל אחד מחילות הממשלה בי " ה חילות הממשלה , לפי התקנות האמורות  
 ".כל חלק מאות  חילות

 ,)947' מס) (יהודה והשומרו ( ז הוא הצו בדבר הקמת מינהל אזרחי"הבסיס הנורמטיבי לפעולות המנהא  11
 .1981 ב"התשמ

לשר הכפו& , ל בדרגת אלו&"שהוא קצי  צה ,פעולות הממשלה בשטחי  מתא  עומדש " המתפראשב  12
 .הביטחו 

13
קיבלה הרשות ,  בי  ישראל לרשות הפלסטינית1995בספטמבר על פי הסכ  הביניי  שנחת    

ש ומרבית הסמכויות האזרחיות "באיו Aהפלסטינית את מלוא הסמכויות הביטחוניות והאזרחיות בשטח
 Cגודל שטח .  נותרו הסמכויות הביטחונית ומרבית הסמכויות האזרחיות בידי ישראלCבשטח .  בשטח 
 60,000 וכ  ישראלי 342,000 ומתגוררי  בו כ, )ש"שטח איו מ60% כ(מיליו  דונ   3.4 כהוא 

 . פלסטיני 
. 125 פלסטיני  ונפצעו 29, לפי דוח הוועדה,  נרצחו25.2.94 בטבח במערת המכפלה שאירע ב 14

 פרסמה 1994וביוני , את ועדת החקירה, ל"מר יצחק רבי  ז,  מינה ראש הממשלה דאז1994בפברואר 
) 3445' החלטה מס( החליטה הממשלה 26.6.94 ב. סקנותיה והמלצותיההוועדה די  וחשבו  ובו מ
 . לקבל את המלצות הוועדה
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התייחסה ג  לנושא , )ועדת שמגר להל  (מר מאיר שמגר , בראשות נשיא בית המשפט העליו  דאז
בהיעדר אכיפת חוק יעילה אי  ג  שלטו  "כי , בי  היתר, ועדת שמגר ציינה. ש"אכיפת החוק באיו

בלי ליטול על עצמו סיכו  מוחשי שיישא באחריות א  , וירה שבה איש הישר בעיניו יעשהבאו. יעיל
בסוגיה של אכיפת החוק התחייבו ... נפגעת תקינות פעולת  של הרשויות, יחרוג מכללי המותר

יצירת תיאו  שוט  ויעיל בי  הגופי  שיש לה  נגיעה לנושא החקירות וההבאה … מספר פעולות
 ".   הצבא למשטרההיינו בי, לדי 

. ש" הביעו גורמי  שוני  את חוסר שביעות רצונ  ממצב אכיפת החוק באיו2012  ו2011בשני  
אלו  , מתא  פעולות הממשלה בשטחי  ול2011מסר בינואר , ל מוטי אלמוז"ז תא"ראש המנהא

א$ , ש"ול אמו  על שלטו  החוק באי"כי צה, ברק) קובי(ל יעקב "תא, ט מבצעי "אית  דנגוט ולרח
ז " למפקד פקמ2012ש מסר בינואר "היוע. המשפטי לאיו". אנחנו רחוקי  מאוד מביצוע תפקידנו"

של המאמצי  [התוצאה הסופית "כי , מתא  פעולות הממשלה בשטחי ול, אלו  אבי מזרחי, דאז
 ".רחוקה מלהשביע רצו ] ש"להשליט את החוק באיו

ד מבקר המדינה סוגיות בתיאו  בי  הגופי   בדק משר2012 עד יולי 2011בתקופה מנובמבר 
ההיערכות לשיתו  פעולה של גורמי אכיפת : ש בנושאי  כלהל "המופקדי  על אכיפת החוק באיו

ש ועל תוצרת "הפיקוח על תוצרת חקלאית המשווקת בתחומי היישובי  הישראליי  באיו, החוק
הטיפול בגנבות מי  , ישראלש והמשווקת ב"חקלאית המיוצרת על ידי חקלאי  פלסטיני  באיו

, ש"שהיית פלסטיני  שלא כדי  בתחו  היישובי  הישראליי  באיו, ובקידוחי מי  בלתי חוקיי 
, ביחידת הפיקוח: ז"הביקורת נערכה במנהא. אכיפת חוקי התעבורה ואכיפת דיני הגנת הסביבה

; ט תחבורה"ידת קמט איכות הסביבה וביח"ביחידת קמ, ט מי "ביחידת קמ, ט חקלאות"ביחידת קמ
  ז ובפרקליטות הצבאית הראשית "בפקמ: ל"בצה; )ר"מטא(י ובמטה הארצי "במחוז ש: במשטרה

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר , בדיקות השלמה נערכו במשרד המשפטי . ש"ש איו"ביחידת יועמ
  להל  " (מ"מקורות חברת המי  בע"בחברת , במשרד הבריאות, ) משרד החקלאות להל  (
וברשות המעברי  היבשתיי  )  רשות המי  להל  (ברשות הממשלתית למי  ולביוב , ")קורותמ"

 ).  " רמי להל  (ט "שבמשהב
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  

 לחוק 17בהתא  לסעי  , הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה
חיסיו  נתוני  אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, מבקר המדינה

 .הביקורת
   :להל  הממצאי  שעלו בביקורת

 ש "סוגיות בהיערכות גורמי אכיפת החוק באיו
1 . ˙ÈÚˆ·Ó ‰˜ÂÒÚ˙· ˙ÂÁÂÎ  המפורטת בתפיסת ההפעלה הפיקודית לביטחו  , ז" משימת פקמ

. שמירה על החוק והסדר והבטחת מרק  חיי  אזרחי תקי , בי  היתר, כוללת, )ש"בט(השוט  
את הפעולות , בי  היתר, של האוגדה כוללת)  "תע  להל  (הפקודה לביצוע תעסוקה מבצעית 

ובכלל זה סיורי  בגזרה ,   בגזרתו"הנדרשות שאמור לבצע הכוח הצבאי שמתחיל את התע
פעולות אלו תכלית  לאפשר לכוחות הנכנסי  . יישובי ומפגשי  ע  רכזי ביטחו  שוט  של ה

הפעולות האמורות אינ  כוללות התייחסות .   להכיר את משימותיה  ואת גזרת הפעולה"לתע
  אינו כולל תכנית "אימו  הכוחות לתע, נוס  על כ$. ש"למשימה של שמירת החוק והסדר באיו

 .ש"יפת החוק באיוהכשרה סדורה ומלאה המתייחסת לתחומי  השוני  של אכ
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  של " קצי  האג2012ש מסר באפריל "בהתייחס למשימה הכוללת של שמירת החוק והסדר באיו

ש אי  התייחסות מפורשת לטיפול בשמירה על "בפקודות הבט"כי , האוגדה לצוות הביקורת
 ". לנושא השמירה על החוק אי  מודעות עמוקה.... החוק

2 . ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÎÈÒ  קיי  סג  מפקד האוגדה דיוני  ע  היחידות 2012 ובפברואר  בינואר 
, ב  היתר, בדיוני  אלה הוצגו. 2011המשתייכות לאוגדה לסיכו  פעילות  ופעילות האוגדה לשנת 

 ביחס לפעולות של 2011תמונת מצב מודיעינית ולקחי  עיקריי  שהופקו במפקדת האוגדה בשנת 
את סיכומי דיוני  אלה שערכו מחצית מהחטיבות משרד מבקר המדינה בח  . אות  יחידות

בח  משרד מבקר המדינה את סיכומי הדיוני  שנערכו , נוס  על כ$. המרחביות המשתייכות לאוגדה
כי בסיכומי  , מהבחינה עלה. ש"באיו) ב" מג להל  (ע  מטה האוגדה וע  יחידות משמר הגבול 

הנושא לא : ש"ירה על החוק והסדר באיואלה לא הייתה התייחסות למשימת האוגדה בעניי  השמ
 .ולא נמצא שהופקו לקחי  מאירועי  הקשורי  לכ$, נדו 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ÈÎ"ÂÈ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ Ï" ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ‚¯„Â ˘
 ˙ ˘ ÌÂÎÈÒ· Ì‚ ¯„Ò‰Â ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ ‰ÓÈ˘ÓÏ ÈÂËÈ· ˙˙Ï „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ‰„‚Â‡·

‰„Â·Ú‰ ,˙‡ÊÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , È„Î ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÚÂ¯È‡Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜Ï
ÂÈ‡· ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘"˘ . 

3 . ‰ˆ ˙ÂÁÂÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰"‰¯Ë˘Ó‰Â Ï  ל " בביקורת עלו ליקויי  בתיאו  בי  כוחות צה
 :להל  דוגמה. ש"והמשטרה שיש בה  בכדי לפגוע באכיפת החוק באיו

ש אינ  מיומני  די הצור$ "  באיול הפועלי"כי חיילי צה, באחת ממסקנות ועדת שמגר נקבע
בטיפול ראשוני הנדרש בזירת אירוע שבו מתרחשת עברה או פעילות פלילית טר  הופעת המשטרה 

פער בי  האירוע והתלונה לבי  היכולת "כי קיי  , בי  היתר ציינה ועדת שמגר במסקנותיה. למקו 
ל " פתרו  משות  בי  צההיה אפוא מקו  למצוא... להוכיח את ביצוע העבירה בבית המשפט

והמשטרה לבעיית חוסר המיומנות והידע של חיילי  המטפלי  טיפול ראשוני באירוע עד הגעת 
באיסו  ראיות ... זאת במיוחד בתחו  הנצחת האירועי . משטרתיי  בנושאי  מקצועיי , המשטרה

 ".וביכולת לקשור בי  אד  שנעצר ובי  סיבת מעצרו, בזירת האירוע
ל המגיע לזירת אירוע של פעילות חבלנית עוינת "העוסק בהתנהגות הנדרשת מכוח צה הנוהל האוגד

כי על הכוח לעצור את המעורבי  באירוע תו$ הפרדה , בי  היתר, קובע, או של אירוע פלילי) ע"פח(
בביקורת . ונאסר עליו להזיז חפצי  או לגעת בה ; עליו לסגור את הזירה ואת זירות המשנה; ביניה 
 . ליקויי  בביצוע פקודה זועלו 

אשר אינה בתחו  , כי קיי  קושי בהכשרת החיילי  לנושא של שמירה על זירת אירוע, עוד נמצא
 .מקצוע  ומומחיות  וכי לעתי  קרובות מדובר בחיילי מילואי  המתחלפי  בתדירות גבוהה

הנושא "כי ,  מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012באוקטובר 
המשטרה מוכנה לסייע בנושא וקידומו . ל להקצות זמ  להדרכה"ל ומחייב את צה"באחריות צה
הבעיה הינה תחלופה . י העביר הדרכות לקציני פיקוד מרכז"קצי  זיהוי מחוז ש. ל"מותנה בצה

 ". י"בתדירות גבוהה של חיילי המילואי  והסדיר בגזרות ש
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡˘Â  ÈÎ‰ˆ ÈÏÈÈÁ È„È ÏÚ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊ ˙¯ÈÓ˘ "Ï , ¯ÎÊÂ‰˘

 ˙ ˘Ó ¯‚Ó˘ ˙„ÚÂ ˙Â ˜ÒÓ· ¯·Î1994 , ÔÂ¯˙Ù È„ÎÏ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Û‡ ÚÈ‚‰ Ì¯Ë
‡˘Â · Ï‰Â  ÌÈÈ˜˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .‰ˆ ÏÚ"Ï ,‰¯Ë˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ,ÂÊ ‰ÈÚ·Ï ÈÂ‡¯ ‰ ÚÓ ‡ÂˆÓÏ . 
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4 . ÌÈ„Ú ˙¯È˜Á  יהודה (מת של עדי   לפי הצו בדבר הסמכת אנשי  לערו$ חקירה מוקד
חוקר הוא כל קצי  המשרת באזור וכ  כל אד  , ) הצו להל   (1967 ז"התשכ, )17' מס) (והשומרו 

החוקר מוסמ$ לחקור בעל פה כל . ל או בידי המפקד הצבאי"אשר מוסמ$ לכ$ בידי מפקד כוחות צה
 הוסמכו חלק 1991כי בספטמבר , ז עלה"ממסמכי המנהא. עד ולרשו  בכתב כל הודעה שמוסר העד

מעובדי יחידת הפיקוח לערו$ חקירות עדי  בנוגע לביצוע עברות לפי חיקוקי  שוני  המצויני  
, ש את כתב ההסמכה האמור"ל באיו"מפע  לפע  חידש מפקד כוחות צה. בכתב ההסמכה

השימוש בסמכות זו מאפשר לאנשי יחידת הפיקוח לבצע ג  חקירות . 2010ולאחרונה בפברואר 
 . תפליליו

, כי עובדי יחידת הפיקוח כלל אינ  מפעילי  את סמכות  לביצוע חקירות פליליות, בביקורת עלה
ובכלל זה בנושא בנייה בלתי חוקית וחוקי , ככל שהיא נוגעת לחיקוקי  המוזכרי  בכתב ההסמכה

,  מנהל יחידת הפיקוח לצוות הביקורת2012בעניי  זה מסר באפריל ). ראו בהמש$(איכות הסביבה 
 . כי כתב ההסמכה אינו מיוש  עקב היעדר הכשרה מתאימה למפקחי יחידת הפיקוח

אי  , חידוש כתבי ההסמכה מעת לעת"כי , ש בתגובה לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 
לבצע בפועל , שאינ  מקבלי  את ההכשרה המתאימה המתחייבת, בכוחו לאפשר לעובדי היחידה

תחייב הקמת מער$ "כי הטלת ביצוע חקירות על יחידת הפיקוח , סרעוד נמ". חקירות פליליות
 ".נדרש] כוח אד [א "חקירות ע  משמעויות תקציביות וכ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ù˙Ó‰ ÏÚ ÈÎ"‡‰ Ó‰Â ˘"Ê , ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰
ÂÈ‡·"˘ , ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ È˘ ‡ Ï˘ Ì˙ÎÓÒ‰ ˘Â„ÈÁ· ˙ÏÚÂ˙‰Â Í¯Âˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï

Á ÚÂˆÈ·Ï˙Â¯È˜ ,‰ ÈÁ·‰ È‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰·Â ,‰ÎÓÒ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ÍÈ¯ˆ ÈÎ ¯¯·˙È Ì Ó‡ Ì‡ ,
˙ÂÈÏÈÏÙ‰ ˙Â¯È˜Á‰ ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ È˘ ‡ ˙‡ ¯È˘Î‰ÏÂ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ . 

5 . ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ  ש " בהמלצות ועדת שמגר בנוגע לאכיפת החוק באיו
 מדויקת של תפקידי המשטרה לגבי כל התחומי  בה  תעסוק מתחייבת הגדרה"כי , בי  היתר, נקבע

שכאמור , כי למרות המלצות ועדת שמגר, בביקורת עלה.".וכ  הקצאת כוח אד  מספקת] ש"באיו[
עדיי  קיימי  חילוקי דעות בי  המשטרה לבי  שאר גורמי , 1994אומצו בהחלטת ממשלה מיוני 

 : במספר תחומי  כלהל אכיפת החוק בנוגע לאחריותה של המשטרה לטפל 
כי המשטרה ויחידת הפיקוח מסרבות מסיבות שונות לטפל , בביקורת עלה: ˙ÈÈ ·Â ÔÂ Î‰ . א

ש ולפעול נגד עברייני  ישראלי  ופלסטיני  "במישור הפלילי בעברות של תכנו  ובנייה באיו
ש גו  "כי אי  באיו, בפועל משמעות הדברי  היא. בתחו  זה בטענה שהנושא אינו באחריות 

 . המופקד על חקירת עברות של תכנו  ובנייה במישור הפלילי
ליוע. המשפטי ) תפקידי  מיוחדי ( כתב בעניי  זה המשנה לפרקליט המדינה 2010במאי 

מזה זמ  רב מתקיימי  בלשכתי דיוני  בניסיו  לקד  את "כי , ד יהודה וינשטיי "עו, לממשלה
י מתנגדת ליטול על "משטרת מחוז ש... ש"י חוקית באיואכיפת החוק הפלילית בנושא הבנייה הבלת

עצמה את תפקיד החקירה בעברות תכנו  ובנייה ה  לאור מחסור בכוח אד  ובעיקר לאור הטענה 
שתחו  זה מטופל בתחומי מדינת ישראל על ידי הרשויות המקומיות וה  על ידי יחידת הפיקוח על 

... ש המצב יהיה שונה"טרה ולכ  אי  סיבה שבאיוהבנייה השייכת למשרד הפני  ולא על ידי המש
כי לא יוכל לקחת על עצמו את הטיפול בעברות , מנגד מנהל יחידת הפקוח במינהל האזרחי הודיע

תכנו  ובנייה במישור הפלילי לאור המחסור בכוח אד  ביחידתו בגינו מתקשה היחידה לעמוד 
קחיו צפויי  להיתקל לעתי  בהתנגדות עזה כי פ, וכ  מסר... במטלותיה השוטפות בתחו  המינהלי

ש גו  חוקר "יוצא אפוא כי אי  כיו  בתחומי איו. א  יעסקו במישור הפלילי, ש"מצד מתיישבי איו
עוד ציי  המשנה לפרקליט המדינה ". המופקד על חקירת עברות תכנו  ובנייה במישור הפלילי

Â˘È‚¯Â ‰È‚ÂÒ‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ·˜Ú ,È ˘˘ÂÁ , Í˙Â·¯Ú˙‰Ó ÒÂ Ó ÔÈ‡ ÈÎ˙‰"כי , )תפקידי  מיוחדי (
ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÂÓ ÔÂ„È · ‰¯È˘È‰ ")ההדגשה במקור.( 



 ב63דוח שנתי  140
, אלו  אבי מזרחי, ז דאז"למפקד פקמ, או    אלי בר"אל, ש" כתב היוע. המשפטי לאיו2011במר. 

ש "בי  הכלי  העומדי  לרשות הרשויות באיו"כי , אלו  מוטי אלמוז תת, ז"ולראש המנהא
להתמודדות ע  הבנייה הבלתי חוקית נית  לבצע העמדה לדי  פלילי של מבצעי הבינוי בבתי 

לש  מימוש הכלי הזה נדרש ... המשפט באזור ואלו מוסמכי  לגזור עונשי מאסר ולהטיל קנסות
האמונה על ביצוע חקירות פליליות , לבי  משטרת ישראל... שיתו  פעולה בי  פקחי המינהל האזרחי

המעסיק עורכי די  שהוסמכו לשמש , ובי  משרד הביטחו , ת התיק לצור$ גיבוש כתב אישו והכנ
יצוי  כי בפועל ישנה בעיה מערכתית קשה בקידו  הליכי  . כתובעי  כלליי  פליליי  לעניי  זה

מפקד [עתיד אלו  הפיקוד ] ז"ראש המנהא[א "ובהתא  לבקשת רמ, פליליי  נגד בנייה בלתי חוקית
 ". לקיי  דיו  בזמ  הקרוב] ז"פקמ

ז את הדיו  האמור בנושא אכיפה פלילית על עברות תכנו  ובנייה " ער$ מפקד פקמ2011במר. 
כי למשטרה יש התנגדות נמרצת לביצוע חקירות פליליות , בי  היתר, בסיכו  הדיו  נכתב. ש"באיו

טופלנה חקירות פליליות בסיכו  אותו דיו  לא נקבע כיצד ת. ש"בנושא עברות תכנו  ובנייה באיו
 .ש"בעניי  עברות תכנו  ובנייה באיו

מר אהוד , לשר הביטחו  דאז, ד יהודה וינשטיי "עו,  כתב היוע. המשפטי לממשלה2012בינואר 
הפרות הבנייה המעטות . ש כמעט בכלל אכיפה פלילית של עברות תכנו  ובנייה"אי  באיו"כי , ברק

כאשר , ת המתרחשות בתחומי השיפוט של ישובי  ישראליי המטופלות על ידי הרשויות ה  הפרו
אול  בשאר )... כגו  עקב תלונת תושב מקומי אחר(לרשויות המקומיות יש עניי  לטפל בנושא 

‰È„ÂÚÈÈ ÛÂ‚ ‡ÏÏ , ÏÚ „˜ÙÂÓ"כי , עוד ציי ". אי  כמעט אכיפה פלילית) וה  רבי  מאוד(המקרי  
ÂÈ‡· ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ ˙Â¯·Ú ˙¯È˜Á"Â˘ÈÓ· ˘ÈÏÈÏÙ‰ ¯ ,˙È¯˘Ù‡ ‰ È‡ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ,

˙È˙Ú˙¯‰ ‰ ÈÁ·Ó ·¯ ˜Ê  ‡˘Â Ï Ì¯‚ Â ...כי יש מקו  שהיחידה לפיקוח , בנסיבות אלה אני סבור
˘ ·ÂÈ‡· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· È˙¯È˜Á‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÓˆÚ ÏÚ Á˜È˙" ÚÂÈÒ, במינהל האזרחי

ÓÚÂÈ È˘ ‡"ÂÈ‡ ˘"˘ ...ÚÏ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ˘¯„È˙ Ì‡ ‰„Â‡Ì„˜‰· ‰Ê ·Â˘Á ÔÈÈ ) " ההדגשות
 ).במקור
מכתב למתא  פעולות , ד אחז ב  ארי"עו,  כתב היוע. המשפטי למערכת הביטחו 2012במר. 

במכתבו . אליו צר  את מכתבו של היוע. המשפטי לממשלה, אלו  אית  דנגוט, הממשלה בשטחי 
והבניה באמצעות הגשת כתבי אכיפת דיני התכנו  : "כלהל , ציי  היוע. המשפטי למערכת הביטחו 

אינני ... יש בה כדי לתת בידי המדינה אמצעי נוס  וחשוב לאכיפת החוק בתחומי  אלה... אישו 
כי אי  לחייב את המשטרה להיות מעורבת ] של היוע. המשפטי לממשלה[שות  למסקנתו 

שי , ברבראשותו של המשנה לפרקליט המדינה לשע, במספר דיוני  שהתקיימו בנושא. במשימה
הדגשתי כי אופי העברות והעברייני  במקרה שלנו מצרי$ סיוע של המשטרה בעקר בזיהוי , ניצ 

במקביל . יש בדעתי לבקש כי הנושא ידו  בכל זאת על ידי היוע. המשפטי לממשלה... החשודי 
 כי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי תוגדל באופ  שיתאפשר, אני רואה לנכו  לשוב ולבקש, לכ$

 ".לה במקביל למשימת הפיקוח לעסוק ג  בהכנת תיקי חקירה בסיוע המשטרה כאמור
כי ,  הודיע משרד המשפטי  למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת2012באוקטובר 
וציי  כי ,  שב ופנה היוע. המשפטי לממשלה לשר הביטחו  בבקשה לקידו  הנושא2012בספטמבר 

קוח לקחת על עצמה לחקור את התיקי  הפרטניי  שלגביה  קיימי  בשלב הראשו  על יחידת הפי
כי כיו  אנו נדרשי  לתת תשובה לבית המשפט , היוע. ציי  במכתבו. "צ תלויי  ועומדי "תיקי בג
ולמרבה הצער אי  גו  חקירה שית  , בעתירה בה נדרש סעד של חקירת עבירת תכנו  ובנייה, העליו 

כי בעקבות פנייתו האמורה של היוע. המשפטי , שפטי  בתשובתועוד מסר משרד המ". לכ$ מענה
 היוע. המשפטי למערכת הביטחו  למתא  פעולות הממשלה 2012שב ופנה בספטמבר , לממשלה

 .בשטחי  וביקשו לקד  את הנושא
ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת בעניי  ניהול " הודיע המתפ2012בנובמבר 

] עבודת מטה[ט "בימי  אלו מתבצע עמ"כי , ש"בנושא הבנייה הבלתי חוקית באיוחקירות פליליות 
 ".ש לפני הבאת ההמלצות לשר הביטחו "ש משרד הביטחו  למתפ"בי  יועמ
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·Ó·Â · ÈÎ2012 , ˙Â¯È˜Á Ï‰ Ó˘ Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ‰È‰ ‡Ï
ÂÈ‡· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ‡˘Â · ˙ÂÈÏÈÏÙ"˘ .‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â¯·Ú ÌÂÁ˙· ˙ÈÏÈÏÙ 

ÂÈ‡· ‰ÈÈ ·‰Â"ÂÈ‡· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙Áˆ ‰Ï Ì¯Â˙ ˘" Ï˘ ˘"‰˘ÚÈ ÂÈ ÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡ ."
 ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘‰˘ ·Â˘Á-ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘  , Â¯ÂÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰

Â¯È„Ò‰Ï ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜  ÏÚ . 
  בתחו  הגנת הסביבה באמצעותש פועלת יחידת הפיקוח נגד עברות"באיו)  È·Ò‰ ˙ ‚‰   :1·‰ . ב

ז עלו מקרי  שבה  עובדי יחידת הפיקוח הגישו תלונה "ממסמכי המנהא. 15אכיפה מינהלית
 . א$ המשטרה סירבה לטפל בתלונות, במשטרה בגי  עברות על חוקי הגנת הסביבה

האכיפה "כי ,  מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012באוקטובר 
במידה ועברה נמשכת תוגש תלונה וייפתחו . ל"שור המנהלי מבוצעת על ידי המנהל האזרחי וצהבמי

כי יוגשו תלונות , ז לבי  המשטרה"כי סוכ  בי  המנהא, עוד מסרה המשטרה". הליכי  פליליי 
וזאת לפני  משורת הדי  "בעיקר נגד עברייני  המבצעי  שוב ושוב עברות בתחו  הגנת הסביבה 

 ".אי  למשטרת ישראל אחריות בנדו ]ש [...כיוו 
במספר "כי , ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 

לא היה מענה משטרתי שהביא להגשת כתבי , מקרי  שבה  הוגשו תלונות בנושא הגנת הסביבה
". ות פליליות בתחו  זהפקחי יחידת הפיקוח אינ  מורשי  לערו$ חקיר"וכי , "אישו  והעמדה לדי 

י "מול מחוז ש] בנושא הטיפול בעברות בנושא הגנת הסביבה[יקוד  דיו  "ש כי "עוד מסר המתפ
 ".לצור$ קביעת גבולות גזרה ותחומי אחריות

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÙÈË‰ ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ ‰Ï‡˘· ˙ÂÈ Â¯˜Ú‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÁÎÂ  ÈÎ
ÂÈ‡· ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰ Ï˘ ÌÂÁ˙· ˙Â¯·Ú·"˘ ,Ú‡‰ Ó‰ ˘‡¯ Ï"ÎÙÓ ÌÚ ÔÂ„Ï Ê" ‰¯Ë˘Ó‰ Ï
ÔÈÈ Ú· ˙ÂÓÎÒ‰Ï Â˙È‡ ÚÈ‚‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â · .‰ÓÎÒ‰ ‚˘Â˙ ‡Ï˘ ‰¯˜Ó· ,‰Ê ‡˘Â  ‡È·‰Ï ˘È ,

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ˙Ú¯Î‰Ï. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,ÂÈ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï Ú‚Â · ¯‚Ó˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· ÈÎ" ˘

˜ Ú· ,¯ÂÓ‡Î ,‰¯Ë˘Ó‰ È„È˜Ù˙ Ï˘ ˙˜ÈÂ„Ó ‰¯„‚‰ ˙·ÈÈÁ˙Ó ÈÎ .Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ ˙Â¯ÓÏ-
18‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÓ ‰ ˘  ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ÈÏÂÈ2012 , È˜ÂÏÈÁ ÌÈÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú

 ÏÙËÏ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â · ÌÈ¯Á‡‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„
 ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ·ÂÈ‡· ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰ ÌÂÁ˙·Â ‰ÈÈ"˘ .„‚ Ó , È„·ÂÚ

 ÂˆÏ Ì‡˙‰· ˙Â¯È˜Á Úˆ·Ï Ì‰Ï ‰˜ ÚÂ‰˘ ˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ Ì È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ
ÍÎÏ Ì˙Â‡ ÍÈÓÒ‰˘ .˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ÚÂ‚ÙÏ È„Î· ‰· ˘È ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ·Â˘Á

ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ,ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂÙÈÁ„· Â Â„È ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰, ÂÚ·˜ÈÂ 
ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Û˙Â˘Ó· . 

 ה"התשס, )יהודה והשומרו (בהתא  למפורט בתוספת השנייה להיתר הכללי להבאת טובי   ) 2
' מס) (יהודה והשומרו (אשר נית  מכוח הצו בדבר העברת טובי  , ) ההיתר הכללי להל   (2005
 . ש פסולת מכל סוג"ניס לאיואסור להכ, 1988 ח"התשמ, )1252

  להל  ( פלסטיניות 16 מפחמות400 באזור צפו  השומרו  פועלות כ, ז"לפי מסמכי המנהא
, לפגיעה בצמחייה ולזיהו  האוויר, פעילות המפחמות גורמת לזיהו  הקרקע והמי ). המפחמות

מצעי הייצור  מא90% כי כ, ז"עוד עולה ממסמכי המנהא. ערה וחדרה המתפשט עד ליישובי ואדי

__________________ 
 .בלי לנקוט הלי- פלילי נגד העבריי , משמעות האכיפה המינהלית היא הוצאת צווי  מינהליי   15

 .B  וAמרבית  בשטחי . אתרי  לייצור פח  באמצעות שרפה ממושכת של גזרי ע.  16
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ובדר$ כלל דר$ , המשמשי  את המפחמות לייצור פח  מגיעי  אליה  מישראל) פסולת גזרי ע.(

 . וזאת למרות מה שנקבע בהיתר הכללי, ש"המעברי  הקבועי  בי  ישראל לאיו
ג  לאחר פעולות . Cני  בשטח ' נעשתה פעילות הריסה נרחבת של המפחמות באזור ג2010בשנת 

צי  " נציג הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה למחלקת הבג2012 אלה הודיע במר.
כי הממצאי  העולי  מבדיקות שונות שער$ המשרד להגנת הסביבה , 17בפרקליטות המדינה

" ¯˘‡Â ˙ÂÓÁÙÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙Ú· ÌÈÓ¯‚  ¯˘‡ ÌÈ˘˜ ÁÈ¯ ÈÚ‚ÙÓÂ ¯ÈÂÂ‡ ÌÂ‰ÈÊ ÈÚ‚ÙÓ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ
¯ÂÊ‡· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÈÂ˘Ú) "גשה במקורההד .( 

ז "המנהא כי, ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 
ש משאיות שנתפסו שופכות "באמצעות יחידת איכות הסביבה ויחידת הפיקוח החרימו ברחבי איו

הוזמנו עשרות עברייני  "וכי , ט איכות הסביבה"פסולת או נעות ע  פסולת ללא אישור של קמ
, בנוס  לכ$. לחלק  נשלל רישיונ  להובלת אשפה, ט איכות הסביבה"בפני יחידת קמ" מועלשי
תיקו  חקיקה (ש "המורה על איסור הכנסת גזרי ע. מישראל לתחו  איו, א"הוצא צו על ידי רמ"

 )".2010'  פורס  באוג בנושא גזרי ע. לאזור 
הוסמכו , שת הגורמי  הרלוונטיי לבק"כי , ל בתשובתו לממצאי הביקורת" מסר צה2012בנובמבר 

בעלי תפקידי  במשטרה הירוקה להפעיל סמכויות כדי לסייע במיגור התופעה המתוארת בטיוטת 
 ". מספר קט  מאוד של מפחמותCכיו  נותרו בשטח ... הדוח

כי משטרת ,  מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012באוקטובר 
י יפעל בהתא  להחלטות של אלו  "צוע האכיפה על פי דרישה וכי מחוז שישראל מסייעת בבי

 .הפיקוד שיתקבלו בנושא זה
בתגובתה לממצאי )  " רמי להל  (ט " מסרה רשות המעברי  היבשתיי  שבמשהב2012באוקטובר 
ה  בארבעת מעברי הסחורות וה  בשבעת המעברי  , כי במעברי  של רשות המעברי , הביקורת

אכיפה . ישראליי  מתקיימת אכיפה של ההיתר הכללי על העברת פסולת מכל סוג שהואלכלי רכב 
במעברי  אלה מאותרות מפע  לפע  משאיות ע  פסולת ללא . כזו מתבצעת באופ  שוט  ורצי 

 .היתר
, ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר , לעומת זאת

עובדה המקשה על , מישראל מתבצעת ללא בקרה ברוב המעברי ש "שהכניסה לשטחי איו"
ז מול הגורמי  הרלבנטיי  לשיפור "יפעל המנהא, ח"לאור ההמלצה בטיוטת הדו. האכיפה והפיקוח

יודגש כי הדבר לא יתאפשר במצב בו לא , ע  זאת. ש"הפיקוח על מעבר טובי  מישראל לאיו
 ".ש"לאיומתקיימת בקרה ברוב המעברי  בכיוו  שמישראל 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰‡ Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚÎ ÈÎ"Ê , ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÏ‚‰ È¯ÓÂÁ ˙È·¯Ó
ÂÈ‡ ÈÁË˘· ˙ÂÓÁÙÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÁÙÓ‰"Ï‡¯˘ÈÓ Ô‰ÈÏ‡ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÁÙ ¯ÂˆÈÈÏ ˘ ,

‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï Ì¯‚ ‰ ˜Ê ‰ ·˜Ú ,‰ˆ ÏÚ"Ï ,‡‰ Ó‰"Ê ,ÈÓ¯" Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â Ì
‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ÌÈÎ¯„ , ‰Ê ÏÏÎ·ÂÂÈ‡Ï Ï‡¯˘ÈÓ ÔÈ·ÂË ¯·ÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÂÙÈ˘"˘ , ˙Â·¯Ï
ıÚ È¯Ê‚ ˙ÏÂÒÙÏ Ú‚Â · ,‰ ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÂ‡È˙· ÂÏÚÙÈÂ ,ÈÏÏÎ‰ ¯˙È‰‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ . 

  
__________________ 

 נמסרה לפרקליטות המדינה בעת הכנת תשובת המדינה בעניי  עתירת  של פלסטיני  חוות דעת זו  17
' ÈÊ ÔÒÁ„   7677/10. "בג. . שבה ביקשו לא לבצע את צווי ההריסה שהוצאו למפחמות שלה "לבג

Ï‡¯˘È ˙ È„Ó. 
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 הפיקוח על תוצרת חקלאית
מחויבי  לעמוד בביקורות מדגמיות של , Cחקלאי  ישראלי  ששדות הגידול שלה  באזור 

שאריות חמרי ) (מזו (כמתחייב מתקנות בריאות הציבור , ותתוצרת  מצד פקחי משרד החקלא
 . כמקובל בישראל) התקנות  להל   (1991 א"התשנ, )הדברה

ש ובאזור חבל עזה בתחומי "ט חקלאות אחראי לתיאו  ולקישור ע  הרשות הפלסטינית באיו"קמ
על עמידת ט חקלאות "מפקח קמ, נוס# על כ". הגנת הצומח והעברת ידע חקלאי, ההווטרינרי

ש ואשר מעונייני  לשווק את תוצרת  "ששדותיה  נמצאי  באיו, התוצרת של חקלאי  פלסטיני 
ט חקלאות עושה זאת על ידי "קמ. באות  התקני  שלה  מחויבי  החקלאי  הישראלי , לישראל

ט חקלאות "לאחר קבלת אישורו של קמ. דגימות של התוצרת החקלאית בשדות עצמ  לפני הקטי#
ש לבי  ישראל "הקטי# עוברת התוצרת החקלאית בידוק ביטחוני במעברי הסחורות בי  איוובתו  

 . ובדיקה מדגמית נוספת על עמידתה בתקני  האמורי 
כי ס" התוצרת החקלאית , ט חקלאות עולה" של יחידת קמ2011מדוח סיכו  פעילות לשנת 

 61,915 ותה שנה עמד על כש לישראל בא"הפלסטינית שהועברה מאיו) פירות וירקות(הצמחית 
ריבוי מזיקי  ומחלות בירקות גר  לשימוש בחומרי הדברה על ידי חקלאי  , על פי אותו הדוח. טו 

כי בשל כ" גדל הסיכו  , משרד מבקר המדינה מציי . ש"פלסטיני  בצורה לא מבוקרת בשטחי איו
 .לאותש לישראל לא עמדה בתקני  של משרד החק"שתוצרת חקלאית שהועברה מאיו

ש "בביקורת עלו ליקויי  בעניי  תהליכי הפיקוח על תוצרת חקלאית ישראלית ופלסטינית באיו
 : להל  הפירוט. ואשר משווקת לישראל

1 . ‰¯·„‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÈ¯‡˘ ˙˜È„·  לא ייבא ולא , לא ייצר אד  לש  מכירה"כי ,  בתקנות נקבע
אלא א  כ  שיעורה אינו עולה על ] של חומרי הדברה[ישווק מזו  המכיל או נושא עליו שארית 

יראו ,  כי מזו  אינו עומד בדרישות תקנות אלה18קבע המנהל"כי א  , עוד נקבע". השיעור המותר
. 19ש"תקנות אלה הוחלו בתחומי ההתיישבות הישראלית באיו". אותו מזו  כבלתי ראוי למאכל אד 

 אמור מינהל שירות המזו  של ,2000על פי סיכו  של משרד הבריאות ושל משרד החקלאות משנת 
 .משרד הבריאות לבדוק את התוצרת החקלאית בנקודות השיווק

ש משרד הבריאות "כי בנקודות השיווק הנמצאות בתחו  היישובי  הישראליי  באיו, בביקורת עלה
 מסרה 2012באפריל . אינו מקיי  בדיקות מדגמיות לאיתור שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית

ביצוע הדגימות נעוצות  כי הסיבות לאי, ל מזהמי מזו  במשרד הבריאות לצוות הביקורתהממונה ע
 . בהיעדר כוח אד  ועקב קשיי  בארגו  לוגיסטי

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ
˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï „ÚÂ ˘ ,ÈÈ· Ì‚ ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ·Â˘

ÂÈ‡·"˘. 
__________________ 

ראש : בכתב, לפי התקנות הוא כל אחד מאלה המצויני  להל  או מי שהוא הסמיכו לכ " המנהל"  18
מנהל האג  להגנת ; מנהל שירות המזו  במשרד הבריאות; רותי בריאות הציבור במשרד הבריאותשי

 .ומנהל השירותי  הווטרינריי  במשרד החקלאות; הצומח ולביקורת במשרד החקלאות
 בדבר ניהול מועצות מקומיות 892' לתקנו  שהוצא מכוח צו מס,  שעניינו דיני בריאות5' נספח מס  19

ש את פקודת בריאות הציבור "מחיל ביישובי  הישראליי  באיו, 1981)א"התשמ, )רו יהודה והשומ(
 .  וכל תחיקת משנה מכוח  לפי תוקפ  בישראל מעת לעת1983)ג"התשמ, )נוסח חדש) (מזו (
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כי ,  הודיע משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת2012באוקטובר 

משרד הבריאות יקצה משאבי  להסדרת הפיקוח ג  בתחומי הישובי  , לאור הערת המבקר"
 ".ש"הישראליי  באיו

2 . "˙ ·Ï‰ "˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙   יחידת  להל  (החקלאות  יחידת הפיקוח על הצומח והחי במשרד 
, הוקמה כדי לפקח על יישו  ההסכמי  בי  ישראל והרשות הפלסטינית בתחו  החקלאי) ח"הפיצו

פיקוח על , ובכלל זה מניעת הברחות של תוצרת חקלאית משטחי הרשות הפלסטינית לישראל
שראל ש לי"ההיבטי  הבריאותיי  של תוצרת חקלאית המיובאת מאזורי הרשות הפלסטינית באיו

ומניעת מעבר של תוצרת חקלאית מתחו  הרשות הפלסטינית שעלולה לסכ  את בריאות הציבור 
ח עורכת במעברי הסחורות בי  הרשות הפלסטינית וישראל בדיקה מדגמית "יחידת הפיצו. בישראל

ח לפעול "נוס# על זאת רשאית יחידת הפיצו. למציאת שאריות של חומרי הדברה מעל התק  המותר
 . ש" היישובי  הישראליי  באיובתחומי

ש " של מבקר המדינה הועלתה בעיה נוספת הנוגעת להעברת סחורה מאיו20בביקורת קודמת
התרחבותה של תופעה שבה סחורה שמקורה פלסטיני "מדובר ב. לרבות תוצרת חקלאית, לישראל

שלא , ש לישראל דר" אזורי התעשייה שבניהול ישראלי כסחורה שמקורה ישראלי"עוברת מאיו
ומהווה סיכו  לשוהי  ' , הלבנת סחורה'תופעה זו מכונה ). 21'גב אל גב'מעברי (במעברי הסחורות 

ש לישראל "עקב החשש של הברחת אמצעי לחימה מאיו, באזורי התעשייה וכ  לתושבי ישראל
כי , עוד ציי  ש  משרד מבקר המדינה". 'גב אל גב'במסגרת העברת סחורה שלא באמצעות מעברי 

ז לתת דעת  לתופעה זו "ז וראש המנא"על מפקד פקמ... את חשיבותו הביטחונית של הנושאמפ"
 ".ולפעול למניעתה

כי הולכת ומחמירה התופעה של העברת תוצרת ,  עולה2011ט חקלאות לסיכו  שנת "מדוח של קמ
 ללא ידיעת  ובקרת  של, ש"ש לבתי אריזה ישראליי  באיו"חקלאית ממקורות פלסטיניי  באיו

הגורמי  המוסמכי  במשרד החקלאות ותו" הימנעות מעמידה בכללי  ובתקנות הנוגעי  לטיפול 
, )ובדומה לשני  האחרונות (2011כי בשנת , מהדוח עולה ג . בתוצרת חקלאית שאינה ישראלית

 מס" כל 25% עד 20% תוצרת חקלאית פלסטינית לישראל בשיעור של כ" מולבנת"מוברחת ו
 .22עברי הסחורות שעברו במ

בי  ,  על ידי בית המשפט העליו  בנוגע למעצר של חשוד2011כי בהחלטה שניתנה באוגוסט , יצוי 
העברת "כי , נאמר, 23ש לישראל"היתר במת  שוחד והברחת תוצרת חקלאית פלסטינית מאיו

ללא פיקוח יש בה למצער סיכו  ] ובה תוצרת חקלאית משטחי הרשות הפלסטינית[משאיות 
 ".וס# לעשיית המעשה העלול להפי- מחלהנ, ביטחוני

כי ,  הודיע משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת2012באוקטובר 
על ידי הגברת , בי  היתר, ש לישראל"תוצרת חקלאית מאיו" הלבנת"ח פועלת לסיכול "יחידת הפיצו

ביצוע , עית למעצר חשודי פעילות מבצ, הגברת פעולות מודיעי , האכיפה בנקודות הביקורת
ח פועלת בתיאו  "כי יחידת הפיצו, עוד הוסי#. פתיחת תיקי  משפטיי  והשמדת תוצרת, חקירות

 תפסה והשמידה יחידת 2011וכי בשנת ,  "המשטרה ורמי, ז"מנהא, ז"ובשיתו# ע  גורמי פקמ
 . ש" טו  של תוצרת חקלאית שמקורה באיו472 ח כ"הפיצו

__________________ 
אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור "  בנושא ,)È˙ ˘ ÁÂ„62 È ˘ ˜ÏÁ ) È‡Ó2012 , מבקר המדינה 20

 .1688, 1667' עמ, " היבטי  באכיפת החוק–יהודה והשומרו  
 השיטה הנהוגה להעברת סחורות ובידוק  במעברי הסחורות שבי  ישראל לבי  )" גב אל גב"מעבר   21

ולפיה הסחורה המגיעה מצד אחד של המעבר נפרקת מהמשאית ועוברת בידוק ביטחוני במתח  , ש"איו
בשיטה זו . שני של המעבר ומובלת ליעדהולאחריו מועמסת על משאית המגיעה מהצד ה, הבידוק

 .מנותק הקשר בי  מוביל הסחורה לבי  מקבל הסחורה
על כ  היק  הסחורה .  טו 61,915 2011ש לישראל היה בשנת "היק  הסחורה שהועברה מאיו  22

  . טו 15,000) טו  לכ12,000)מסתכ  בי  כ" מולבנת"המוברחת וה

 .2891, 2888) 3 (2011על )תק, Ó˘ „‚  Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÔÂÈÁÂ‡ ÔÂÚ, 6014/11פ "בש  23
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כי ,  יועצת משפטית במשרד החקלאות לבקשת משרד מבקר המדינה הבהירה2012בנובמבר 
החקיקה הקיימת אינה מונעת ממפעלי תעשיה או בתי אריזה לטפל בתוצרת , למיטב ידיעתה"

יוצא מכ" שסחורה ותוצרת פלסטינית יכולה להיכנס לשטחי המועצות האזוריות ומש  . פלסטינית
ללא פיקוח ובקרה על עמידה בתקני  , ל דברלהגיע לשטחי מדינת ישראל כתוצרת חקלאית לכ

ח למנוע כניסת תוצרת "ביכולתה של יחידת הפיצו, בי  היתר, פער בחקיקה זה פוג . וסטנדרטי 
לרבות השאלה א  נדרש שינוי בחקיקה , ראוי שהטיפול בבעיה... לשטחי ישראל' מולבנת'חקלאית 

 ".ש"ש איו"משלה ובשיתו# יועמיובל באמצעות עבודת מטה חוצת משרדי מ, לצור" הפתרו 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡‰ Ó‰ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ÈÎ" ˙¯ˆÂ˙‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â · Ê

˘ ˙È‡Ï˜Á‰"‰ ·ÏÂ‰ "ÂÈ‡Ó ‰Á¯·Â‰Â" ˙ ˘· Ï‡¯˘ÈÏ ˘2011 , ‰ÒÙ˙ ˘ ˙È‡Ï˜Á‰ ˙¯ˆÂ˙‰
 ˙ ˘· ÌÈ¯·ÚÓ·2011Î ‰ÂÂ‰Ó ‰„Ó˘Â‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ¯·ÚÓ· ‰¯ÂÒ‡Î -3% „Ú 4% „·Ï· 

‰ ÓÓ .Ê ÍÂÓ  ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˘È‚„Ó ÌÈ¯·ÚÓ· ‰ÒÙ˙ ˘ ˙Á¯·ÂÓ‰ ˙È‡Ï˜Á‰ ˙¯ˆÂ˙‰ Ï˘ ‰
‰Ê ÌÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï Í¯Âˆ‰ , ˙·ÏÂ˘Ó ˙È Î˙ ˘Â·È‚ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·

‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÎ ÔÈ· ˙Ó‡Â˙ÓÂ ,Ó˜Ù Ì‰È È·Â"Ê ,‡‰ Ó‰"Ê ,ÈÓ¯Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó"Ì ,
ÂÈ‡· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜È˜Á· ÈÂ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙ ÈÁ·Â"ÓÚÂÈ È„È ÏÚ ˘"ÂÈ‡ ˘"˘. 

קידו   "כי, ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 
 כאחד 2013יוכנס לתוכנית העבודה של שנת , בשיתו# כלל הגורמי  הרלבנטיי , הטיפול בנושא
במטרה לשפר את תהליכי העבודה הקיימי  ולהתמודד באופ  טוב יותר ע  . מיעדי הארגו 

ש ומשטרת ישראל לשינוי בתחיקת הביטחו  "ש איו"ז יפעל מול יועמ"מנהאה, כמו כ ... התופעה
 ".בבתי האריזה] י"מחוז ש[י "י מש"ובמקביל לאכיפה ע

  
 אכיפת דיני המי 

כל "כי ,  נקבע1967 ז"התשכ, )92' מס) (יהודה והשומרו (בצו בדבר סמכויות לעניי  דיני מי  
תהיה מוקנית , שהוא או לנושא משרה כל שהיא לאד  כל ]24[סמכות הניתנת על פי דיני המי 

יהודה  (1953 לשנת 31' בצו לתיקו  חוק הפיקוח על המי  מס". לממונה מיד לאחר פירסו  צו מנויו
, ]25[הקמתו והחזקתו של מכו  מי "כי , נקבע)  הצו להל   (1967 ח"התשכ, )158' מס) (והשומרו 

, לא יקי "כי , כ  נקבע". א  להוראות סעי# זהייעשו בהת, לרבות הפקת  והספקת  של מי  ממנו
אלא על פי רשיו  מאת הממונה ובהתא  לתנאי , לא יחזיק ולא יפעיל אד  מכו  מי , לא יתקי 
לעניי  הצו בדבר סמכויות לעניי  דיני המי  " ממונה"ט מי  כ" מונה קמ1982באוגוסט ". הרשיו 

 . ש"באיו
ש "ש איו"יועמ; ז"ט מי  במנהא"קמ:  חלק מספר גופי באכיפת החוק בנוגע לדיני המי  לוקחי 

יחידת הפיקוח המבצעת אכיפה מינהלית בנוגע ; המלווה את הפעילות בייעו- ובהכוונה משפטית
; )א" צוותי צפ להל  (רשות המי  המפעילה צוותי פיקוח ואכיפה ; ש"לדיני המי  החלי  באיו

ש "ל המבצעות באיו"יחידות צה; רת שלההאחראית להספקת המי  בקווי הצנ" מקורות"חברת 

__________________ 
24

, הפקת ,  הובלת  ביו  הקובע בקשר למי  ] ש"איו[שהיו בתוק  באזור ... כל הדיני " :דיני המי   
וכל ... קידוח בארות... מניעת זיהו  מי ... שמירת מקורות מי ... וחלוקת , מכירת , צריכת , הספקת 

 ".ורה כלשהי בנושאי מי עני  אחר שלא הוזכר במפורש והד  בצ

או להטיית  של מי  , לרבות קידוח, קרקעיי  כל מתק  או מבנה המיועדי  להפקת מי  עיליי  או תת  25
 .מכל מקור מי  שהוא
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משטרת ישראל האמונה על מעצר ;   במסגרת השמירה על הביטחו  השוט# ועל החוק באזור"תע

הדני  בעברות של עברייני  , ש"ובתי המשפט הצבאיי  באיו; עברייני  והגשת כתבי אישו  נגד 
ולאכו# את החוק בתחו  דיני כדי שהגורמי  האמורי  יוכלו למלא את תפקיד  כיאות . פלסטיני 

 .עליה  לפעול במתוא  ובמשולב ועל בסיס תכנית מוסכמת, המי 
, נקבע) ההסכ   להל  ( בי  ישראל לבי  הרשות הפלסטינית 1995בהסכ  הביניי  שנחת  בשנת 

כי הרשות הפלסטינית קיבלה את האחריות על מקורות המי  המשרתי  אוכלוסייה , בי  היתר
האחריות על .  וישראל אחראית על מקורות המי  המשרתי  ישראלי  בלבדפלסטינית בלבד

מקורות המי  המשרתי  את האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית ג  יחד הופקדה בידי ועדת מי  
אחראית לאישור מוקד  של תכניות "מ "כי הומ, עוד נקבע בהסכ ). מ"הומ  להל  (משותפת 

מ "כל החלטות הומ"וכי , ש"לשינוי מערכות קיימות באיולהקמת מערכות מי  וביוב חדשות או 
 כמו ..ר הנציגות הישראלית בוועדה זו הוא מנהל רשות המי  של מדינת ישראל"יו". יהיו בקונסנסוס

כ  הוקמו צוותי פיקוח ואכיפה משותפי  לישראלי  ולפלסטיני  כדי להבטיח את ביצוע החלטותיה 
  המשותפי  הפסיקו את פעילות  לאחר פרו- האינתיפאדה כי הצוותי, בביקורת עלה. מ"של הומ

 .2000השנייה בספטמבר 
את , בי  היתר, אשר תפקידיה כוללי )  המינהלה להל  (ע "ברשות המי  פועלת מינהלת המי  ליש

פיקוח על (וניטור , מ"פיקוח על יישו  ההסכ  ועל החלטות הומ, מ"ניהול מער" הישיבות של הומ
א בפעילות של "בנוס# עוסקי  צוותי צפ. א"ש באמצעות צוותי צפ"ות מי  באיובאר) איכות המי 

 .פיקוח על גנבות מי  ועל קידוחי מי  בלתי חוקיי 
ש מתרחשות מדי שנה בשנה גנבות מי  "באיו, ז"והמנהא" מקורות"כפי שעלה ממסמכי חברת 

צנרת של חברת באמצעות התחברות ל,  מיליו  קוב בשנה5 המסתכמות בהיק# של כ, רבות
כי תופעה זו גורמת , יצוי . ש"המספקת מי  לאוכלוסייה הישראלית והפלסטינית באיו, "מקורות"

 .ש"הספקת מי  סדירה לתושבי איו לנזקי  חוזרי  ונשני  לצנרת המי  ולאי
מפקד חטיבת יהודה ,   גיא חזות"ש יש לציי  את חוות דעתו של אל"בעניי  גנבות המי  באיו

בבית המשפט , נגד חשוד בגניבת מי , 30.8.11 שצורפה לתביעה שהוגשה ב, שעברל) חברו (
המהווי  הלכה למעשה ... החיבורי  הלא חוקיי "כי , בי  היתר, בחוות דעתו צוי . 26הצבאי יהודה

אנו רואי  בפגיעה בתשתיות ]... מקורות[מתבצעי  מתו" הקווי  הראשי  של החברה , גניבת מי 
 ". ית בתחושת הביטחו  לתושבי המי  פגיעה מהות

 : ש"להל  שני תצלומי  אשר ממחישי  כיצד נעשית גנבת מי  באיו

__________________ 
26

 ).טר  פורס (התביעה הצבאית נגד מואפא  מחמוד שוקרי גאבר , 4390/11' תיק מס  
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 . המספק מי  ליישובי  פני חבר ובית חגי" מקורות"הכנה לגנבת מי  בקו 

שנותקו באמצעות צוותי הניתוק שמפעיל (נית  להבחי  בסימני  של גנבות קודמות 

 ).ט מי "קמ

 
 .ל"כהכנה לגנבת מי  בסמו  לעמדת תצפית של צה" מקורות"חשיפת קו מי  של 
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ש ג  תופעה של קידוחי "כי נוס# על התופעה של גנבות מי  קיימת באיו, ז עלה"מהמסמכי  במנהא
שאיבת המי  מקידוחי  בלתי חוקיי  אלו בכל , על פי הערכות יחידת הפיקוח. מי  בלתי חוקיי 

כי לקידוחי מי  , יצוי ). בעניי  זה ראו להל  (27 קוב לשנה מיליו 25 עד 15 ש מסתכמת ב"רחבי איו
בלתי חוקיי  אלה עלולות להיות השפעות חמורות על הכמות ועל האיכות של מי התהו  

להל  פירוט הממצאי  שעלו . ש ובישראל"שבאקוויפר ההר המשמשי  את האוכלוסייה באיו
 :ש"איובביקורת בעניי  גנבות מי  וקידוחי מי  בלתי חוקיי  ב

1 . ‰Á ÓÂ ÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ¯„ÚÈ‰ :ש לוקחי  חלק "באכיפת החוק בנוגע לדיני המי  באיו, כאמור
כי א# שמספר רב של גורמי  עוסקי  , בביקורת עלה. מספר גופי  אזרחיי  וצבאיי  והמשטרה

לא נקבע גור  המתא  ומרכז את הפעילות , ש"בעניי  גנבות מי  וקידוחי מי  בלתי חוקיי  באיו
פעילות זו אמורה . ש והמנחה את פעילות " כל הגופי  העוסקי  בנושא זה בתחומי איושל

בי  , המגדירי , להתבסס על הדי  החל באזור ועל תכנית עבודה ונוהלי עבודה מוסכמי  ומשותפי 
. את תפקידו של כל גו# ואת הדרכי  לתיאו  ולשיתו# פעולה בי  כל הגופי  העוסקי  בכ", היתר

 : וטלהל  הפיר
כי , ט מי  צוי "ש בנושא הסמכויות של קמ" של היוע- המשפטי באיו2006בחוות דעת מנובמבר 

הירדנית , המנדטורית, מאנית'לרבות החקיקה העות, סמכויות המי  על פי כלל דיני המי  באזור"
 ט"יש לראות את קמ"כי , עוד נקבע בחוות הדעת". ט מי "רוכזו כול  בידי קמ, ותחיקת הביטחו 
 ". ט מי "הסרי  להנחיות קמ, ואת פקחי יחידת הפיקוח כגורמי הביצוע, מי  כגור  מנחה

ט מי  אינו משמש כגור  המנחה את יחידת הפיקוח בתחו  אכיפת "כי בפועל קמ, בביקורת עלה
ש וכי אי  גור  אחר "בהתא  לחוות דעתו של היוע- המשפטי באיו, החוק בעניי  דיני המי  באזור

מתא  מי  "כי הגדרת תפקידו כ, ט מי  לצוות הביקורת" מסר קמ2012 ביוני .פעילותההמנחה את 
בחוות הדעת של , כאמור,  מונעת ממנו את מילוי חובותיו באכיפת החוק כפי שהוגדרו28"ש"באיו

בעיקר בתחו  , ט מי "כדי למלא את תפקידו בצורה מלאה כקמ"וכי , ש"היוע- המשפטי של איו
מעבר לשינוי הפורמאלי , חסר לו לש  כ",  ע  הגדרתו כממונה על דיני המי כפי שעולה, האכיפה

א כדי שיוכל לרכז את "ג  אישור וגיבוי מצד רמ, בפרסו  נציבות המדינה בנוגע להגדרת תפקידו
אינו מטפל בנושא ] הוא] [ניתוק מצנרת[למעט ניתוק של גנבות מי  ", לטענתו". הטיפול בנושא

ואי  לו מידע על פעילות יחידת הפיקוח בנושא , ש"ברות על דיני המי  באיואכיפת החוק בנוגע לע
 ".זה

) פולי(אלו# יואב  תת, ז דאז"ט מי  לראש המנהא" מסר קמ2008כי כבר בספטמבר , יש לציי 
מחולקת בשרירות בי  מספר גורמי  ] לאכיפת החוק בנוגע למי [האחריות , כיו " כי, מרדכי

‰ ÌÂÁ˙‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ÔÈ‡·Â , ÍÏÂ‰ ‡˘Â. ת ברגעי משברהמתנערי  לעתי  מאחריו
 ‰˘ÚÓÏÂ ÛÈ¯ÁÓÂ'˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ÏÙÂ ') "ההדגשה במקור .( 

ז "ש עלה ג  בדיו  שקיי  ראש המנהא"נושא ריכוז פעולות האכיפה בתחו  דיני המי  באיו
 בדרג ביניי  שיהווה פורו "באותו דיו  העלה נציג מרשות המי  את הצור" במינוי . 2011בנובמבר 

כולל הכנת כל הנדרש לדרג המבצע   צוות שיגדיר בפירוט את סדרי העדיפות לביצוע האכיפה 
כמו כ  יבצע מעקב אחרי הביצועי  ויהווה גור  . ההידרולוגיה וההיבט המשפטי, בהיבט המודיעי 

סו  נוהל אכיפה ז לפעול לפר"כי באותו דיו  החליט ראש המנהא, יצוי ". לח- קבוע על המערכת
ז את נוהל האכיפה "טר  פרס  המנהא, 2012יולי , א" עד מועד סיו  הביקורת, בתחו  המי 

 . האמור
__________________ 

 . מיליו  קוב מי  לשנה13א היא "ההערכה של צפ  27
בתיאור העיסוק לא נקבע ". ש"מתא  מי  באיו " ט מי  "ז מוגדר התפקיד של קמ"במסמכי המנהא  28

 .שהוא אחראי לאכיפת החוק בתחו  גנבות מי  וקידוחי  בלתי חוקיי 
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אכ  "כי ,  מסרה רשות המי  למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012בנובמבר 
עוד מסרה ". 'גור  מנחה'ט מי  וכ"ז בתואר קמ"המצב כיו  מחייב מינוי פונקציה בכירה במנהא

לרבות על האוכלוסייה , ש"יישומ  של הוראות הרגולציה השונות על איו"כי , רשות המי 
העדר בהירות באשר למצב המשפטי . נתקל בקשיי  בשל העדר סמכות משפטית ברורה, הישראלית

המהווה סמכות מחייבת בהיבט , והעדרו של גור  מנחה, ש"על איו' דיני המי 'החל מבחינת 
מקשה ביותר על עבודת רשות המי  והאפקטיביות של , מביא לעמימות, מקצועיתהמשפטי וה

 ". הרגולציה והאכיפה שלה ויוצר התדיינויות משפטיות רבות
, "סמכויות מי "ט מי  ובהיעדר גור  מרכז אחר לנושא "כי בהיעדר הנחיה של קמ, בביקורת עלה

עצמאית וללא תיאו  , בדר" כלל,  ש פועלי"הגורמי  העוסקי  בתחו  אכיפת דיני המי  באיו
יחידת הפיקוח פועלת לאכיפת החוק בעניי  קידוחי מי  בלתי חוקיי  על סמ" : לדוגמה. ביניה 

או על סמ" דיווחי  של , ט מי "סיורי  של עובדיה בשטח ולא על סמ" תכנית עבודה שגיבש קמ
א אלא "מתואמת ע  צוותי צפפעילות יחידת הפיקוח אינה , כפי שעלה, נוס# על כ". א"צוותי צפ

 . מועברת לידיעת  לאחר ביצועה
לצערנו  "כי,  מסרה רשות המי  למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012בנובמבר 

יחידת הפיקוח המרכזית , ועל א# ניסיונות חוזרי  ונשני  של רשות המי  לשנות מצב זה
 6כמו השבוע בהריסת ( ולעיתי  קרובות ,א"פועלת ללא התיאו  המתבקש ע  הצפ] ז"במנהא[

ראש ענ# ארגוני  [ל "  ארב"ט מי  או רע"ללא ידיעת קמ] Cלא באזור ) [בארות בלתי חוקיות
 ".ש"כל זאת בניגוד להנחיית המתפ, ]ז"בינלאומיי  במנהא

כי העבודה , ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 
, ז"וח על המי  מתבצעת על בסיס סדרי עדיפויות של הגורמי  האחראי  במנהאבתחו  הפיק

 כי, ש בתשובתו"עוד מסר המתפ. ט מי "באמצעות יחידת הפיקוח וללא הנחיה מקצועית מקמ
לנציבות שירות המדינה ] ז"המנהא[י הארגו  "תעשה פניה נוספת ע, ש"ד היועמ"בהתא  לחוו"

, ט מי "והסדרת התפקיד של יחידת קמ) ט מי "רת התפקיד לקמשינוי הגד(להסדרת נושא התקינה 
 ".יוסדר נוהל פנימי למעורבות מתא  מי  בתהליכי האכיפה הקיימי , במקביל

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÓÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÁÎÂ  ÈÎ"ÂÈ‡ ˘"˘ , ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÎ ‰ÈÙÏÂ
ÂÈ‡· ÌÈÓ‰ È È„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÓ‰" ˘"Ó˜ È„È· ÌÏÂÎ ÂÊÎÂ¯"ÌÈÓ Ë" , ÏÚ‡‰ Ó‰ ˘‡¯" ÔÂÁ·Ï Ê

Ó˜˘ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡" ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÎÂÈ ÌÈÓ Ë
ÂÈ‡·"˘ ,¯ÂÊ‡· ÏÁ‰ ÔÈ„Ï Ì‡˙‰· ÌÈÓ‰ ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ . ÏÚ
Ó˜"‰„Â·Ú ÈÏ‰Â Â ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˘·‚Ï ÌÈÓ Ë , ˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â È·ËÈÓ ÌÂ‡È˙ ÂÁÈË·È˘

ÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ·ÌÈ·¯Â. 
2.  ÈÂ˜Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ :ש תלויה"יכולת האכיפה של הגורמי  העוסקי  באכיפת דיני המי  באיו ,

שיתו# במידע , בי  היתר, הכולל, בשיתו# פעולה בי  כל הגופי  המקצועיי  בנושא המי , בי  היתר
ידוחי מי  העדכני ובהנחיות המקצועיות הנמצאי  בידי הגופי  הרלוונטיי  בעניי  גנבות מי  וק

כי הנתוני  אודות קידוחי מי  בלתי חוקיי  הנמצאי  אצל רשות , בביקורת עלה. בלתי חוקיי 
המי  אינ  זהי  לאלה הנמצאי  ביחידת הפיקוח וכי הנחיות מקצועיות של רשות המי  אינ  

 :להל  דוגמאות. מבוצעות
שימת הקידוחי  ר" קיבלה יחידת הפיקוח דוח של המינהלת הנקרא 2011באוקטובר  ) א

 מסר מנהל יחידת הפיקוח לצוות 2012ביוני ". הפלסטיניי  הבלתי חוקיי  וסדר עדיפות לאכיפה
 2000ג  פירוט קידוחי מי  בלתי חוקיי  בי  השני  , בי  היתר, כי הדוח האמור כלל, הביקורת

.  קבלת הדוחאלה כלל לא היה ידוע ליחידת הפיקוח עד למועד וכי דבר קיומ  של קידוחי , 2003
בבקעת , בי  היתר, כי הדוח לא כלל מידע על קידוחי מי  בלתי חוקיי , מנהל יחידת הפיקוח הוסי#

כי דוח , יצוי . א"שאות  איתרה יחידת הפיקוח ואשר לא היו ידועי  לצוותי צפ, )נחל תרצה(הירד  
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ה את הסכמתה זה כלל ג  מידע המתייחס לקידוחי מי  בלתי חוקיי  שהרשות הפלסטינית נתנ

היא נמנעה לבצע , א" כיוו  שליחידת הפיקוח לא היה ידוע על כ", 2007להריסת  כבר בדצמבר 
 .נגד  פעולות אכיפה

רשות המי  קבעה כללי  מקצועיי  לדר" שבה יש להרוס ולאטו  קידוחי מי  בלתי  ) ב
 הקפדה על כללי  כי השבתת קידוחי מי  בלתי חוקיי  ללא, ממסמכי רשות המי  עולה. 29חוקיי 

 מנהל יחידת הפיקוח לצוות 2012בעניי  זה מסר ביוני . אלה עלולה לגרו  לזיהו  מי התהו 
כי השבתה של קידוח פיראטי והשארתו במצב של , כי יחידת הפיקוח לא קיבלה כל הסבר, הביקורת

 .מהווה סכנה לזיהו  מי התהו , ביצוע הריסה וסתימה עקב אי, קידוח פתוח
ז נגד שישה קידוחי מי  בלתי " פעלה יחידת הפיקוח של המנהא2012כי ביוני ,  עלהבביקורת

א" יחידת הפיקוח לא הרסה ולא , הפעילות כללה בעיקר החרמה של משאבות מי . ש"חוקיי  באיו
בעקבות פעילות זו הדגיש . כמתחייב מהכללי  המקצועיי  של רשות המי , אטמה קידוחי  אלו

נהלה בפנייה בכתב את הצור" בהריסת  של הקידוחי  הפיראטי  לפי א לראש המי"מנהל צפ
של שיתו# פעולה " ללא דיחוי ובהקד " ואת הצור" בהסדרה 30ההנחיות של השירות ההידרולוגי
 . א"בי  יחידת הפיקוח ובי  צוותי צפ

רשות  "כי,  מסרה רשות המי  למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012בנובמבר 
את רשימת ] ז"במנהא[ט מי  וליחידת הפיקוח המרכזית "א הפיצו פעמי  אחדות לקמ"צפ/י המ

פ "ע(במכתב נוס# העברנו ג  את רשימת העדיפויות בביצוע אכיפה ... הקידוחי  הבלתי חוקיי 
, בתגובה נמסר עוד". וכ  את הדרישות בכתב באשר לאופ  אטימת הקידוחי ) שיקולי  הידרולוגיי 

Ú ˙Â¯‡·‰ ˙ÒÈ¯‰ ˙‡ ˙Úˆ·Ó ‰ È‡ ‡È‰˘ ÍÎÏ ·ËÈ‰ ˙Ú„ÂÓ" ˙Â˘È¯„‰ Ù"הפיקוח כי יחידת 
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ...כמו כ  ... הדבר הובהר לראשיה פעמי  רבותÙˆÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ Â Î¯Ú" ÌÂÈ ‡

Û˙Â˘Ó ˙ÂÓÏ˙˘‰ההדגשות במקור" ( בשרות ההידרולוגי .( 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó‰ È È„ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡˘ È„Î ÈÎ‰ÏÈÚÂÓÂ ‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ ÌÈ ,

 ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· È·ËÈÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜
ÂÈ‡· ÌÈÓ‰"˘ .ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·È˘ ·ÈÈÁ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÈÁ ‰Â Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰·

‰¯Â„ÒÂ ‰ÚÂ·˜ ‰¯Âˆ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ,·Á¯Â „ÈÁ‡ ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ˙¯ÈˆÈ , ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ
ÏÎÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏ. 

3 . ‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ ˙¯˘Î‰"Ï :ש אי  תכנית "  באיו"ל לקראת תע"באימו  של כוחות צה, כאמור
. ש"הכשרה סדורה ומלאה של הכוחות למילוי משימת האוגדה בנושא שמירת החוק והסדר באיו

לצוות " מקורות"ט " קב2012ש מסר ביוני "ל לאכיפת חוקי המי  באיו"בעניי  הכשרת כוחות צה
ל בדגש על כוחות מילואי  לפני כניסת  "לא מבוצעת הדרכה מספקת לכוחות צה"כי , ביקורתה

כוחות אלו יכולי  לסייע בתפיסת גנבי מי  ובדיווח וקריאה לצוותי . לתעסוקה מבצעית בשטח
בגזרת חטיבת יהודה [ט יהודה "ל א" להוציא פעולות של מח"הדבר עלה בדיוני  מול צה. הניתוק

 ". הרבה לא קרה]... 2011 2010 פעולות נגד גנבות מי  בשני  נערכו מספר
הדרכת  "כי,  מסרה רשות המי  למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012בנובמבר 

... א"חיילי המילואי  הינו נושא מתמש" לאור התחלופה הגבוהה והוא נעשה ג  על ידי צוות צפ
 ".א"ת ג  על ידי צפלפני יציאה למשימה מתבצע תדרו" לכוחו

__________________ 
א+ נית  לראות בה  הוראות , הכללי  של רשות המי  תקפי  אמנ  בשטחי מדינת ישראל בלבד  29

 . ר+ שבה יש לאטו  קידוחי  בלתי חוקיי לד, ש"מקצועיות מנחות ג  באיו

בניטור סדיר של מקורות המי  הטבעיי  , בי  היתר, ועוסק, השירות פועל במסגרת רשות המי   30
 .ובבדיקת קידוחי מי  בהיבטי  של כמות ואיכות מי התהו , במדינה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˜Ù ÏÚ"˙ÂÁÂÎ‰ ˙¯˘Î‰· ÂÊ ‰ÈÚ·Ï ÈÂ‡¯ ‰ ÚÓ ‡ÂˆÓÏ Ê ,
‰ÚÙÂ˙‰ ÌÂˆÓˆ· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÚÈÈÒÏ È„Î· . 

  
 ש "שהיית פלסטיני  שלא כדי  בתחו  היישובי  הישראליי  באיו

) יישובי  ישראליי (בר סגירת שטח ש על ההכרזה בד"ל באיו" חת  מפקד כוחות צה2002ביוני 
לרבות אזורי , ש"כי תחו  היישובי  הישראליי  באיו,  הקובעת2002 ב"התשס, )יהודה והשומרו (

אלא , לא ייכנס אד  לשטח הסגור ולא ישהה בו"וכי , ה  שטח צבאי סגור, תעשייה בניהול ישראלי
כי , עוד נקבע בהכרזה". מורבהיתר מאת מפקד צבאי או מי מטעמו ובהתא  לתנאי ההיתר כא

למחלקת  ש" נציג היוע% המשפטי באיו12.3.08 בעניי  זה מסר ב. ההוראות אינ  חלות על ישראלי 
כניסה לא ] ש"באיו[נוכח המצב הביטחוני השורר באזור "כי , 31צי  בפרקליטות המדינה"הבג

 ". י  השוהי  ש מבוקרת של פלסטיני  ליישובי  הישראליי  מהווה סיכו  ביטחוני לישראל
 ,)967' מס) (יהודה והשומרו (העסקת עובדי  במקומות מסוימי  על פי הוראות צו בדבר 

נדרש המעסיק הישראלי של העובד הפלסטיני , ) צו בדבר העסקת עובדי  להל   (1982 ב''התשמ
. ) היתר תעסוקה להל  (ז "לקבל היתר תעסוקה על ש  העובד הפלסטיני מלשכת התעסוקה במנהא

היתר זה משמש ג  כהיתר ביטחוני הנדרש לצור, כניסתו של העובד הפלסטיני ליישובי  
הישראליי  והוא מונפק לעובד הפלסטיני לאחר קבלת התייחסות  של שירות הביטחו  הכללי 

 . והמשטרה על כ, שאי  מניעה ביטחונית ומשטרתית לכניסתו לתחו  יישוב ישראלי) כ"שב(
אמצעי אכיפה "ט אפרי  בנושא "ש חוות דעת למח"ג היוע% המשפטי לאיו כתב נצי2007בספטמבר 

כי פלסטיני שנתפס כשהוא שוהה באזור , בחוות הדעת צוי ". כלפי אזורי תעשייה ישראליי 
כשאי  ברשותו היתר ) ש"או בתחו  ההתיישבות הישראלית באיו(תעשייה שבניהול ישראלי 

לעכבו ולהעבירו "ל יכולי  "ולכ  כוחות צה, ש"באיועובר עברה פלילית לפי הדי  החל , מתאי 
לטיפול משטרת ישראל במטרה לפתוח נגדו בחקירה פלילית ולהגיש נגדו כתב אישו  בבית משפט 

כי במקרי  שבה  , ש"בחוות הדעת המלי% נציג היוע% המשפטי לאיו. )ההדגשה במקור" (צבאי
ל תלונה "יגישו כוחות צה, תר כדי כי ישראלי העסיק עובדי  פלסטיני  ללא הי, עלה חשד

במשטרה נגד המעסיק הישראלי כדי לפתוח נגדו בחקירה פלילית בחשד לביצוע עברות פליליות על 
גובש "כי ,  המשטרה למשרד מבקר המדינה2012בעניי  זה מסרה באוקטובר . ש"פי הדי  החל באיו

בכל פניה למשטרה ]... י שוהי  בלתי חוקי[חי  "הלי, עבודה מול התובע הצבאי בנושא שב
 ".בנושא מבוצעת פעילות משטרתית

ש נדרשי  לעתי  להשתת- במבצעי  לאיתור עובדי  פלסטיני  "ל הפועלי  באיו"כוחות צה
ממסמכי  ).  מבצעי אכיפה להל  (ש "המועסקי  בניגוד לחוק בתחו  היישובי  הישראליי  באיו

עלו הממצאי  , ש"ל באיו" כוחות צה2011 2008שביצעו בשני  , של חלק ממבצעי האכיפה
 : הבאי 

__________________ 
 ,9828/07  "בג. ליי   שבה ביקש להתיר את כניסתו ליישובי  הישרא"בעניי  עתירתו של פלסטיני לבג  31

‚'  ÔÈ¯· '˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· ‡·ˆ‰ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ , לא פורס. 
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במבצעי האכיפה נתפסו מאות עובדי  פלסטיני  המועסקי  על ידי ישראלי  ללא היתר כדי   . 1

ל התבטאה בהרחקת הפלסטיני  שנתפסו "פעילות  של חיילי צה. 32בתחומי היישובי  הישראליי 
 כי הוא עובר על החוק ולעתי  א- באזהרת המעביד הישראלי, אל מחו% לתחו  היישוב הישראלי

ל לא הגיש תלונות במשטרה נגד המעסיקי  "צה. בסגירת בית העסק שלו לתקופה קצובה
 .כאמור, ש"זאת בניגוד להמלצות של נציג היוע% המשפטי לאיו; הישראליי 

ל לא רשמו הכוחות המבצעי  פרטי  של העובדי  "בחלק ממבצעי האכיפה של צה . 2
סו בחשד לעברה של שהייה בלתי חוקית בתחו  היישובי  הישראליי  ואת הפלסטיני  שנתפ

 . פרטיה  של מעסיקיה  הישראליי 
ט תעסוקה אחראי לפיקוח ולאכיפה של הוראות הצו בדבר העסקת עובדי  מתוק- מינויו "קמ . 3

י  מסיבה זו המידע בדבר פלסטיני  הנתפסי  בתחו  היישובי  הישראלי. כממונה לעניי  צו זה
מאחר . ש ללא היתר שהייה חוקי והמידע בדבר מעסיקיה  הישראליי  חיוני לעבודתו"באיו

ל אינו עור, רישומי  של פרטי העובדי  הפלסטיני  ומעסיקיה  הישראליי  הנתפסי  "שכאמור צה
להגיש תלונה : כגו , ט תעסוקה לפעול נגד אות  מעסיקי "אי  ביכולתו של קמ, במבצעי האכיפה

לבטל את ההיתרי  שהנפיק לאות   ,העסקת עובדי שטרה בגי  הפרת הוראות הצו בדבר נגד  במ
 .מעסיקי  המתירי  לה  להעסיק עובדי  פלסטיני  או לא להאריכ 

מבקר המדינה כבר התייחס לעניי  אכיפת החוק בנושא שהיית פלסטיני  ללא היתר בתחו  
ש "יישובי  ישראליי  ובאזורי תעשייה באיוכי ב, שבו צוי , 200533ש בדוח משנת "היישובי  באיו

 .דבר המחייב תיקו , הועסקו עובדי  פלסטיני  רבי  ללא היתרי תעסוקה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ ÈËÒÏÙ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ó Ú·Â ‰ È ÂÁËÈ·‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÁÎÂ  ÈÎ
ÔÈ„Î ‰˜ÂÒÚ˙ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ,‡‰ Ó‰˘ ÈÁ¯Î‰"Ê ,‰ˆ" ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜ È ‰¯Ë˘Ó‰Â Ï

ÌÈ˘¯„ ‰ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ¯Â‚ÈÓÏ . 
ז "המנהא"כי , ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 

במטרה ] י של המשטרה"מחוז ש[י "ב ומש"מג, ש"אוגדת איו, ז"פקמ, ש"יפעל אל מול כוחות הבט
 התייחסות לרבות, לקיי  כנסי  לצור, הסברה ותדרו, אודות הסכנות הטמונות באי אכיפת סוגיה זו

לצעדי  הנדרשי  מציד  של הכוחות כדי לאפשר נקיטת סנקציות ובה  רישו  מסודר של כל 
הגנה [ר "ז בשיתו- קציני ההגמ"המנהא... השוהי  הבלתי חוקיי  שנתפסי  בעת פעילות האכיפה

שבו , ]34רכזי ביטחו  שוט- צבאיי [צי  "ז יקיימו כנס רבש"ש או פקמ"של אוגדת איו] מרחבית
   ". ב"ודדו נהלי תעסוקה בהתיישבות וכיויח

__________________ 
 עובדי  פלסטיני  שהועסקו על ידי ישראלי  118 תפסה חטיבת אפרי  2008ביולי : להל  דוגמאות  32

 124'ו, באזור התעשייה קרני שומרו  בלי שהיה היתר חוקי להעסקת  או שתוק% ההיתר שלה  פג
 עובדי  21 תפסה חטיבת אפרי  2011בינואר .  נתפסו באזור התעשייה עמנואלעובדי  פלסטיני 

 .פלסטיני  ללא היתר באזור התעשייה עלי זהב
 .246' עמ, "פעולות המינהל האזרחי באזור יהודה והשומרו ", )È˙ ˘ ÁÂ„56 ‡)2005 , מבקר המדינה  33
34
באזור זה האחריות לביטחו  השוט% או ;  הממונה על ביטחו  אזור ועל שמירתו בזמ  רגיעה'  "רבש  

 .1988'ח"התשנ, ד" תוה'  "אג, ל"המילו  למונחי צה. ל"לשמירה נתונה בידי צה
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 אכיפת דיני תעבורה
  של הכנסת מועדת הפני  והגנת הסביבהי של המשטרה ומפרוטוקול ישיבת "מהמסמכי  במחוז ש

ת ותשתיכי מרבית ,  עולהש"יואתאונות דרכי  ואכיפת חוקי התנועה בשדנה בנושא , 8.11.10
מאופיינת בחוסר זהירות ש "כבישי איובות הנהיגה בתרוכי , תו בטיחותיש אינ "התחבורה באיו

ט תחבורה ציי  בעניי  זה בפגישה ע  צוות הביקורת בפברואר "קמ. 35התנועהציות לחוקי  ובאי
כי תאונות דרכי  שבה  מעורבי  נהגי  פלסטיני  ונהגי  ישראליי  ה  בעלות פוטנציאל , 2012

 . 36 נרחבגבוה להפו" לגור  המחולל הפרות סדר בקנה מידה
למעט אלו , C אזורמטפל בכל תאונות הדרכי  ב)  אג# התנועה להל  (י "מחוז ששל אג# התנועה 

נעשית בהתא  ש "באיו  יאכיפת דיני התנועה על נהגי  ישראלי. פלסטיני  בלבדשבה  מעורבי  
וחלו פלסטיני  נעשית לפי דיני התעבורה שהעל נהגי  האכיפה  .תעבורה כתחולת  בישראלהלדיני 
 1992 ב''התשנ, )1310' מס) (יהודה והשומרו (בדבר התעבורה שהראשי שבה  הוא צו , ש"באיו

 .)התעבורה הצו בדבר  להל  (
. נגד מי שעבר עברת תעבורה יוגש כתב אישו  לבית המשפט הצבאי, בדבר התעבורהלפי הצו   .1

ידי מפקד בידי מי שנתמנה ב משפט צבאי תנוהל פני ביתלהתביעה , צו בדבר הוראות ביטחו לפי ה
 הפסיקה התביעה הצבאית 2008כי החל משנת ,  מהמסמכי  עלה.אזור כתובע צבאיל ב"כוחות צה

למעט בתיקי  של תאונות דרכי  , ש לנהל את התביעה בתיקי תעבורה של נהגי  פלסטיני "באיו
  .בלי שהדבר תוא  ע  המשטרה, "פגע וברח"קטלניות ושל תאונות דרכי  מסוג 

בי  , אלו# אבי מזרחי, ז דאז"למפקד פקמ, ניצב חגי דות , י דאז" כתב מפקד מחוז ש2009בנובמבר 
לטפל בתיקי ) ש עופר"בבימ(הפסיקה התביעה הצבאית ביהודה , צדדית בהחלטה חד"היתר כי 
... לרבות בתיקי תאונות דרכי  חמורות ועברות תנועה הכוללות סיכו  ממשי לחיי אד , תעבורה

באי  הפעלה אפקטיבית של מער" התביעה התחבורתית באזור ... קי  אלו אינ  מטופלי  כללותי
 ". כלפי פלסטיני  נוצרות נורמות של זלזול בחוק אשר גורמות ועוד יגרמו לסיכו  חיי אד 

אלו#  רב, ל דאז"לרמטכ, ניצב דודי כה  רב, ל המשטרה דאז" כתב בנושא זה מפכ2010באוקטובר 
ש החליטה באופ  חד צדדי שלא לטפל עוד בהגשת כתבי "התביעה הצבאית באיו" כי ,גבי אשכנזי

לרבות תיקי תאונות דרכי  חמורות , אישו  לבתי המשפט הצבאיי  נגד פלסטיני  בעברות תנועה
 100 הצטברו בשני  האחרונות כ, כפועל יוצא... ובעברות תנועה הכוללות סיכו  ממשי לחיי אד 

עוד ". אשר אינ  מטופלות ואי  האחראי  לה  מובאי  לדי , חלק  חמורות, תיקי תאונות דרכי 
, ש בשטחי  הנתוני  לאחריות ישראלית"זוכי  פלסטיני  הנוהגי  באיו, כי הלכה למעשה, כתב

של ' רגל המסיימת'מתקבל הרוש  כי ה... לחסינות מפני העמדה לדי  בעברות תנועה חמורות"
והניזוקי  ה  , כמעט ואינה מתפקדת, מדת העברייני  לדי  וענישת היינו הע, תהלי" אכיפת החוק

ל המרבי  להשתמש "ובה  א# כוחות צה, פלסטיני  וישראלי  כאחד, ציבור המשתמשי  בדר"
 ".בדרכי  וא# ה  נפגעי  לא אחת בתאונות אלו

כי הפרקליטות הצבאית היא הקובעת את , ל"ל בתשובה למפכ" כתב הרמטכ2010באוקטובר 
כי , עוד כתב. דיניות ההעמדה לדי  בהתא  לסמכויותיה לפי חוק והיא עצמאית בהפעלת מ

ישנ  כללי  "י של המשטרה ולפרקליטות הצבאית "כי למחוז ש, הפרקליט הצבאי הראשי מסר לו
 ". סדורי  לטיפול בתיקי תאונות דרכי 

__________________ 
פלסטיני  ( תאונות דרכי  ע  נפגעי  883ש " נרשמו באיו2011בשנת , על פי נתוני המשטרה  35

 ).14% גידול של כ (2007 תאונות בשנת 773 בהשוואה ל) וישראלי 

 אירעה תאונת דרכי  קטלנית בי$ משאית ישראלית לרכב פלסטיני וכתוצאה ממנה 8.12.87 ב, לדוגמה  36
תאונה זו גררה גל הסתה ומהומות של פלסטיני  נגד ישראל . נהרגו ארבעה פלסטיני  ואחדי  נפצעו

 ).ל"מתו) אתר דובר צה(שבעקבותיה  פרצה האינתיפאדה הראשונה 
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 את חלוקת העבודה שהמשטרה והפרקליטות הצבאית לא קבעו נהלי  המסדירי , בביקורת נמצא

 .ביניה  בתחומי הטיפול של תיקי תעבורה של נהגי  פלסטיני 
ולפיה האחריות ,  עמדה שונה מזו של המשטרה20.6.12 ש מסר לצוות הביקורת ב"פרקליט איו

לניהול מער" התביעות בעברות תעבורה מוטלת על המשטרה באמצעות שוטרי  שמונו כתובעי  
ת בתיקי תאונות דרכי  קטלניות שיכול להיעשות ג  על ידי התביעה למעט ניהול התביעו, צבאיי 
י לעניי  "ש לבי  אג# התנועה של מחוז ש"כי חלוקת העבודה בי  פרקליטות איו, עוד ציי . הצבאית

א" התגבשה , ניהול הליכי תביעה נגד פלסטיני  המעורבי  בתאונות דרכי  לא הוסדרה בכתובי 
ולפיה התביעה הצבאית אמורה לטפל בעיקר בתיקי , ת שוטפתבמהל" השני  על סמ" התנהלו

 . תאונות דרכי  קטלניות והמשטרה אמורה לטפל ביתר התיקי 
 באמצעות שלושה 2011ש עד מאי "אג# התנועה ניהל את התביעה בענייני תעבורה באיו . 2

ל ה  שימשו א" בפוע, שוטרי תנועה האמורי  לעסוק בפעילות שטח לאכיפת דיני התעבורה באזור
 הוחל# אחד משוטרי  אלה בתובע 2011כי רק במאי , בביקורת עלה. כתובעי  לענייני תעבורה

עקב העובדה , קיי  הכרח לפעול כ", לטענת המשטרה. לענייני תעבורה בעל השכלה משפטית
ובשל הוראות הדי  המחייבות כי , שהתביעה הצבאית הפסיקה את הטיפול בתביעות בנושא תעבורה

 . ידי תובע צבאיבמשפט צבאי תנוהל  יעה בפני ביתהתב
האלו# אבי , ז דאז"למפקד פקמ, ניצב חגי דות , י דאז" מפקד מחוז ש2009בנושא זה כתב בנובמבר 

מצרי" השכלה משפטית וניסיו  בהופעה בבית משפט צבאי "כי הטיפול בתיקי התעבורה , מזרחי
י  את הנאשמי  עורכי די  בעלי ניסיו  מתחו  וזאת תו" ניהול תיקי הוכחות כאשר מנגד מייצג

בתחומי המדינה נעשה על ידי תובעי  ] תיקי תעבורה[הטיפול בתיקי  אלו "וכי , "התעבורה
א# על ידי ] תאונות דרכי  חמורות[המוסמכי  לעריכת די  ובעלי ניסיו  בתחו  ובמקרי  החמורי  

 ". פרקליטי  מפרקליטות המדינה או המחוזות
וכי , 37 תיקי  בשנה5,000 ש מטפלי  בכ"כי התובעי  המשטרתיי  באיו, המשטרה עולהממסמכי 

שבה  היו מעורבי  , תיקי חקירות רבי  של תאונות דרכי , עקב כ". העומס עליה  גדול מאוד
לא טופלו , 38ושכללו המלצה של המשטרה להעמיד לדי  את הנהג הפלסטיני, ישראלי  ופלסטיני 

 . רה סגרה אות  מחמת התיישנותוהמשט, במש" זמ  רב
שמסיבה ",  מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת2012באוקטובר 

בחרה התביעה הצבאית להוציא מתחו  אחריותה את הטיפול בתיקי תעבורה בקשר , שאינה ברורה
 אג# כי למעשה, עוד מסרה המשטרה". ש"לנאשמי  פלסטיני  שעברו עברות תעבורה באיו

ובמינימו  אמצעי  , בלית ברירה"התנועה הקצה תובעי  לניהול תביעות נגד עברייני תנועה 
ומשאבי  וללא הכשרה מקצועית מתאימה לטיפול בעניי  וא# הקצה כאמור משאבי  ממחלקות 

תחו  האכיפה (אחרות שהינ  ממילא מוגבלות בכוח אד  ונושאות במספר רב של מטלות בתחומ  
לפרקליטות הצבאית בבקשה להסדיר את אחריות הטיפול ] אג# התנועה[ לא אחת פנה )...והחקירה

 ".ואול  הפרקליטות התנערה מהטיפול בנושא, בנושא התביעה התחבורתית הצבאית
טר  יושבה המחלוקת בי  המשטרה לבי  הפרקליטות , 2012יולי , נכו  למועד סיו  הביקורת

 .ש"ליכי התביעה נגד נהגי  פלסטיני  באיוהצבאית בנוגע לגור  האחראי לניהול ה
חלוקת האחריות "כי , ל למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר צה2012בנובמבר 

משטרת ישראל נתבקשה לפעול . דהיו  דומה לזו הנהוגה בי  משטרת ישראל לפרקליטות בישראל
כב ישראליי  ופלסטיניי  כאחד ש נוסעי  כלי ר"בכבישי איו... בהתא  לאחריותה ולמומחיותה

ואי  הגיו  לטעמנו בפיצול נוס# של האכיפה בי  רשויות מדינה שונות בסוגיה זו של עברות 
ראוי לטעמנו שמדיניות האכיפה ... א# א  ההעמדה לדי  מבוצעת בבתי משפט אחרי , תעבורה

__________________ 
 .  לדי$כמו תיקי תאונות דרכי  והזמנה  37

 .נהגי  ישראלי  אמורי  להישפט בבית משפט ישראלי  38
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תונהג ג  , ש"איווההעמדה לדי  הכללית של משטרת ישראל המיושמת ג  כלפי ישראלי  בכבישי 
 ".ביחס לעוברי דר" פלסטיני 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ , ˙Ú‚Ù  Â·˘
ÂÈ‡· ÌÈ ÈËÒÏÙ ‰ÚÂ ˙ È ÈÈ¯·Ú „‚  ‰ÙÈÎ‡‰ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó"˘ . ‰Ê ÈÂ˜Ï ·ˆÓÏ ı˜ ÌÈ˘Ï ˘È

˙È„ÈÈÓ .‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Ì„˜‰· ÂÚ·˜È ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ·Â˘Á ÔÈ· 
ÂÈ‡· ‰¯Â·Ú˙ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÔÈ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰"˘ . ¯Á‡Ï

˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ Ú·˜È˙˘ ,‰ˆ ÏÚ ‰È‰È" ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚÂ Ï
ÌÈ·Â˙Î ÌÈÏ‰ · ‰„Â·Ú‰ . 

ט "כי קמ,  נקבע2011 א''התשע, )יהודה והשומרו ( )איסור שימוש ברכב(התעבורה בתקנות  . 3
י העתק מההודעות על איסור שימוש בכלי "ז יקבל מקצי  אג# התנועה של מחוז ש"בורה במנהאתח

. 39ועליו להעבירו לרשות הפלסטינית במטרה לעדכ  את הרשות הפלסטינית בדבר האיסור, רכב
 .ט תחבורה לא קיבל מהמשטרה העתקי  כאמור"כי קמ, בביקורת נמצא

 אמיתות מסמכי הרישוי שנהגי  פלסטיני  מציגי  לה  שוטרי אג# התנועה אמורי  לבחו  את . 4
י "הנתוני  שבידי משטרת מחוז ש, במועד סיו  הביקורת. על סמ" נתוני מערכת הרישוי הפלסטינית

העדכו  האחרו  נער" (בדבר תוקפ  של מסמכי הרישוי של נהגי  פלסטיני  לא היו מעודכני  
. נגד נהגי  עברייני " בזמ  אמת" אכיפה משמעות הדבר היא היעדר יכולת). 2010בתחילת 

ז נתוני רישוי עדכניי  של נהגי  "ט תחבורה במנהא"כי באותו מועד היו בידי קמ, בביקורת עלה
, ז והמשטרה"א" בשל היעדר מנגנו  עדכו  בי  מערכת המחשוב של המנהא, פלסטיני  וכלי רכב 

 . לא הועברו נתוני  אלה למשטרה
בשנת "כי , משטרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת מסרה ה2012באוקטובר 

ולא השמישו את מודול ... במערכת חדשה]... המחשב[ החליפו במנהל האזרחי את מערכת 2010
 התקיימה 28.10.12בתארי" ... התחבורה במערכת לפחות לא בהיבט שקשור לדיווחי  למשטרה

 . "י לקבלת מידע מהמנהל האזרחי"חוז של במסגרתה אושרה בקשת מ"ועדה בראשות הסמפכ
ז "המנהא"כי , ש למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המתפ2012בנובמבר 

י "רואה צור" וחשיבות גדולה בסנכרו  העברת המידע בי  כלל הגורמי  הפועלי  בשטח לרבות מש
בכפו# למגבלות הדי  ,  הסוגיהאנו מצויי  בעיצומו של טיפול לפתרו ]... י של המשטרה"מחוז ש[

 ".בנושא
‡‰ ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÙÈÎ‡Ï È ÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰· Í˘Ó˙Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ Ê

ÂÈ‡· ‰¯Â·Ú˙‰ È È„ ÌÂÁ˙· ˜ÂÁ‰"˘ . ÏÏÎ ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÓÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ‰ È¯ÚÙ
ÌÈÎ¯„· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ .ÔÎ ÏÚ ,‡‰ Ó‰ ÏÚ" È Ù ¯ÂÙÈ˘Ï Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â Ê

È¯·„‰ÔÈ„Ï Ì‡˙‰· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· Ì. 
ז הנחה כי אחת לרבעו  "ט פקמ"רמ"כי , ל בתשובתו לממצאי הביקורת" מסר צה2012בנובמבר 

ז על מנת "י ופקמ"מחוז ש, ז"מנהא, ש" יועמ יתבצע פורו  אינטגרטיבי הכולל את נציגי הגופי  
  ".לדו  בנושאי  העולי  בטיוטת הדוח ולקדמ 

__________________ 
 הסמכויות הנוגעות לרישוי כלי רכב ולהנפקת פלסטיניתהרשות הועברו ל, בהתא  להסכ  הביניי   39

 .Cלרבות לתושבי אזור , ש"רישיו$ רכב ורישיו$ נהיגה לנהגי  פלסטיני  באיו
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 כו  והמלצות סי

ÂÈ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡" Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÙ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â  ‰ÙÈ˜Ó ˘
ÂÈ‡· ˙È ÈËÒÏÙ‰Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰"È ÂÁËÈ·‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˘ ,È È„Ó‰ ,

Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Ï˘ È˙¯·Á‰Â ÈÏÎÏÎ‰ .ÂÈ‡· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÓ¯Â‚"Ì‰ ˘ :‰ˆ"Ï ,
‡‰ Ó‰"Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ Ê ,˙·ÈÈÁÓ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙· Ì˙ÂÏÈÚÙÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÂ‡È˙

Ì‰È È· ˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â È·ËÈÓ . 
ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ,ÌÈ¯ÂÓÁ Ì˜ÏÁ ,‰ˆ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙·"Ï ,

‡‰ Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰"ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Â Ê ,ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÔÂ‚Î ,
Â · ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙·Â˜„· ˘ ÌÈ‡˘ :‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ Ï˘ ˙Â¯·Ú , ÌÈÓ ÈÁÂ„È˜Â ÌÈÓ ˙Â· ‚

ÌÈÈ˜ÂÁ È˙Ï· ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰· ‰ÚÈ‚Ù , ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÈÓÂÁ˙· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈ ÈËÒÏÙ ˙ÈÈ‰˘
ÂÈ‡· ÌÈÈÏ‡¯˘È‰"‰¯Â·Ú˙‰ È È„ ˙ÙÈÎ‡·Â ˘ .ÌÈÚ·Â  ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰Ó

ÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ‰¯Â¯·ÂÈ‡· ÌÈ‡¯Á‡‰ Ì" ¯„ÚÈ‰ÓÂ ˘
ÌÈÏ‰ Â ˙Â„Â˜Ù ,˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÂÁÈË·È ¯˘‡ , ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÈÂˆÈÓÏ ÂÓ¯˙ÈÂ

Ì‰È È· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯„Ò‰ÏÂ ¯ÂÊ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ . 
ÂÈ‡· ˙Î˘Ó˙ÓÂ ‰˘˜ ˙Â‡ÈˆÓ ‡È‰ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó" ˙ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙· ˘

 Ï˘Â ˜ÂÁ‰"‰˘ÚÈ ÂÈ ÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡" ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÓÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· ,‰¯Â·Ú˙‰Â ÌÈÓ‰ .
·¯ Ï˘Î· ¯·Â„Ó-È˙Î¯ÚÓ ,Ì„˜‰· ˙Ú„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ˘. 

‰ÏÈÚÂÓÂ ‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ ÌÈÓ‰ È È„ ˙ÙÈÎ‡˘ È„Î ,ÊÎ¯È „Á‡ Ì¯Â‚˘ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ , Ì‡˙È
‰Ï‡ ÌÈ È„ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰Á ÈÂ .Ù˙Ó‰ ÏÚ"˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï 

Ó˜˘ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰" ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ÂÊ ‰ÓÈ˘Ó Úˆ·Ï ÏÎÂÈ ÌÈÓ Ë
ÂÈ‡Ï"˘. 

Ù˙Ó‰ ÏÚ"Ó˜˘ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘" ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ÊÎ¯Ï ÏÎÂÈ ÌÈÓ Ë
‰Ê ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ . ‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ ÌÈÓ‰ È È„ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡˘ È„Î

‰ÏÈÚÂÓÂ ,·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· È·ËÈÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ‰·¯ ˙Â
ÂÈ‡· ÌÈÓ‰ ‡˘Â ·"˘ .ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·È˘ ·ÈÈÁ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰·

‰¯Â„ÒÂ ‰ÚÂ·˜ ‰¯Âˆ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ ‰Â ,·Á¯Â „ÈÁ‡ ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ˙¯ÈˆÈ , ˙ÂÏÈÚÙÂ
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÏÎ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ‰. 

 Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ÈÓÂÁ˙·ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â · ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚ ÌÈÏÚÂÙ , ÂÓÎ
˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · ,˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰ . ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÓÈ˘Ó
ÂÈ‡· ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙·"‡‰ Ó· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ˘" ‰È˙ÂÏËÓ· „ÂÓÚÏ ‰˘˜˙Ó ¯˘‡ Ê

ÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÙËÂ˘‰. 
‡‰ Ó‰ ˘‡¯ ÏÚ"ÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ê ÈÓÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì„˜‰· ¯Ù˘Ï „ˆÈÎ Ì

ÂÈ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡"ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â · ˘ ,Ó˜Ù ÌÚ Û˙Â˘Ó·Â Ì‡Â˙Ó· ÏÙËÏÂ" ˙¯Ë˘ÓÂ Ê
‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ· Ï‡¯˘È , ÏÎ ÏÚ ˙ÓÎÒÂÓÂ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÂÚÙ ˙ÈÊÁ ˘·‚Ï È„Î

¯ÂÊ‡· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ .ÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ Ì‰È È· ÌÈÓ‡Â˙Ó Ì
˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÂÁÈË·È˘ ,Ì‰ÈÙÏ ÂÏÚÙÈÂ .ÔÎ ÂÓÎ , „ÒÓÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ

ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÓÂ¯ÂÙ ,ÂÈ‡· ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÎ ˙ÂÙ˙˙˘‰·"˘ , ˙ÂÈÚ·· ÔÂ„Ï È„Î
Ô Â¯˙ÙÏ ˙Â˘¯„ ‰ ÌÈÎ¯„‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï È„ÎÂ ÍÎ· ˙Â¯Â˘˜‰ . 
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ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘‰˘ ·Â˘Á ,‡¯·ÂÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ì˘ , ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰
 ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚ ÂËÈÏÁÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â

 ¯ÂÊ‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ-‰ˆ "Ï ,‡‰ Ó‰" ‰¯Ë˘Ó‰Â Ê-ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Â˜ÈÙÈ  ,
 ¯„Ò‰Â ˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÌÂÁ˙· ÈÁ¯Î‰ ¯ÂÙÈ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Û˙Â˘Ó·Â Ì‡Â˙Ó· ÂÏÚÙÈÂ

ÂÈ‡·"˘ ,¯ÂÊ‡· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰˙ÁÂÂ¯Ï . 
 



 
 


